Tájékoztató
Csongrád megye környezeti programjához
A települési és a megyei környezetvédelmi programok készítését az 1995. évi LIII. Törvény írja elő,
de konkrét határidő megjelölése miatt ezek elkészítése akadozott. Csongrád Megyei Önkormányzat
2000 tavaszán határozta el a program elkészítését, melynek megvalósításra a Szegedi
Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszéke kapott megbízást.
Jelen CD-n a munkafázisok közel teljes anyagát közétesszük. Ezek:
1. Helyzetértékelés (összefoglaló, a megyei közgyűlés által elfogadott anyag)
2. Stratégia programok (a megyei közgyűlés által elfogadott anyag)
3. Operatív programok (a megyei közgyűlés által elfogadott anyag)
4. Helyzetértékelés (részletes háttér anyag)
5. Települési helyzetértékelés (részletes települési háttér-információk)
Fontos megjegyzések az anyag tartalmának használatához:
A 4. és 5. pontban közzétett anyagok tájékoztató jellegűek, az adatgyűjtés állapotát tükrözi. Az elmúlt
két év során a települési környezeti programok készítése során számottevő előrelépés történt (a
települések saját erőfeszítései mellett tanszékünk is több hallgatójának diplomamunkájával
segítette és segíti ezt a folyamatot).
A két megyei jogú város Szeged és Hódmezővásárhely már korábban részletes környezeti programot
készített, így ezeket az 5. pontban említett anyagban nem szerepeltetjük, de azok tartalmát az első
három anyagban felhasználtuk!
Az elfogadott program nyitott, az igények és a körülmények miatt menetközben is változhat. Éppen
ezért lehetőség nyílik arra, hogy az esetlegesen felmerülő javaslatokkal a program fő
koordinátorát, a Csongrád Megyei Önkormányzatot (6741 Szeged – Rákóczi tér, telefon: 62-566000, fax: 62-420-637) (Területfejlesztési Osztály – tel: (62) 566-028, fax: (62) 420-637, e-mail:
tefo@csongrad-megye.hu) megkeressék.
Fontos tényező, hogy a külső körülmények is ösztönzik a települési környezeti programok
elkészítését, hiszen számtalan pályázatnak már feltétele a programok megléte. A megye program
stratégiai programjai segíthetnek abban, hogy a törvényben előírt tartalmi feladatokon túl milyen
helyi elemeket célszerű a települési programokban is figyelembe venni.
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BEVEZETÉS
A környezet állapotának rohamos romlása miatt napjainkra a környezetvédelem társadalmi ügy lett szerte a világon és kiemelt figyelmet kap különösen a gazdaságilag fejlettebb országok
körében. Pedig az átfogó környezetpolitika beépülése az országok cselekvésébe nem nyúlik viszsza hosszú időre. Francia kezdeményezésre az akkori EGK 1972-ben hozott határozatot az egységes környezeti politikáról, majd a következő évben fogadták el a közösség első (1974-1976 között hatályos) környezetvédelmi akcióprogramját. Ezen program alapelvei kiváló útmutatást adtak
a későbbi környezetvédelmi tevékenységekhez és máig érvényesnek tekinthetjük azokat. A 20.
század utolsó három évtizedét ugyanakkor a környezeti gondolkodás regionálissá válása, illetve
globalizációja is jellemzi. A globális gondolkodás több biztató nemzetközi megállapodással nyert
igazán tartalmat (pl. a sztratoszférikus ózon védelméről 1985, a Riói Konferencia megállapodásai
1992, stb.), a regionális gondolkodásnak pedig legutóbbi időszakban a Szamost és a Tiszát érintő
ciánszennyezés ad szomorú aktualitást.
Magyarország első környezetvédelmi törvénye 1976-ban született, de laza kerettörvény
jellege miatt hatása csak korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban a ‘80-as évek második felére tehető, s az új, nemzetközi viszonylatban is „naprakész” környezetvédelmi törvény több éves szakmai vita után 1995-ben került elfogadásra.
Az 1995. évi LIII. törvény (A környezet védelmének általános szabályairól) rendelkezik
települési és megyei környezetvédelmi programok készítéséről – sajnos időbeli megkötés nélkül.
A megyei önkormányzatok feladatai a törvény szerint:
 a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít,
 előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzatok környezetvédelmi programjairól, illetve kezdeményezheti azok megalkotását,
 állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban,
 elősegíti a települési önkormányzatok közötti egyezség létrehozását környezetvédelmi
kérdésekben,
 javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
Hosszadalmas előkészítés után 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a (hatévente megújítandó) Nemzeti Környezetvédelmi Programot (83/1997. OGY. Határozat), amely döntően meghatározza e programok tartalmi követelményeit. A jogszabályok hatására településenként, kistérségenként, megyénként igen különböző időben környezetvédelmi programok készültek, ezek
száma azonban igen kevés (Csongrád megyében például eddig 5 települési és 2 kistérségi környezetvédelmi program elkészítése fejeződött be). A környezetvédelemre vonatkozó elképzelések
száma azonban ennél jóval nagyobb. Az elfogadott megyei és regionális területfejlesztési koncepció, a különböző területrendezési tervek, az EU előcsatlakozási keretekre (SAPARD, ISPA,
PHARE) benyújtott – alig megszámlálható – pályázatok sok környezetvédelmi területet érintenek.
Csongrád Megye Önkormányzata 1999-ben határozta el, hogy a fenti jogszabályoknak és a
területfejlesztési törvénynek megfelelően, a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és a megyei
rendezési tervhez, valamint a különböző dél-alföldi régiós fejlesztési elképzelésekhez illeszkedő
környezetvédelmi programot készít. Feladatként fogalmazódott meg, hogy az értékelés és a program a megyei léptéknél részletesebb, kistérségi megközelítésű is legyen.
A sokirányú követelmény miatt feladatunk elvégzése során a megyei és területi szervek
sokoldalú adatszolgáltatásán túl, valamennyi települést felkerestünk, konzultáltunk velük, kör5

nyezetvédelemmel kapcsolatos információikat (változó sikerességgel) felhasználtuk, s ezeken
túlmenően saját, többéves kutatási eredményeinket is beépítettük.
Jelen környezeti értékelésben és programban két fő elvi célt tűztünk ki. Egyrészt a környezetvédelem általános fejlődésének megfelelően egy olyan környezetgazdálkodás kialakítását,
amely a környezet adottságait és az ember igényeit optimalizálja a hosszú távon fenntartható élet
érdekében, másrészt megfelelő alapul szolgálhat az előbbi cél érdekében mozgósítható további
programok és anyagi források megszerzéséhez mind hazai, mind nemzetközi szinten.
A munkafolyamatban – az OECD országokban általánosan használt modellnek megfelelően – a terhelés  környezetállapot  válaszintézkedés gondolatsorra alapozva, a Nemzeti Környezetvédelmi Programban megjelölt (hatótényezők  környezetállapot  környezeti probléma
 cél  megoldás  feladat) logikai elvet követtük. Gondot jelenthet, hogy esetenként az optimális és a (gazdaságilag) reális megoldás nem esik egybe.
Mind a helyzetértékelés készítése, mind a célok, a feladatok és a programok meghatározása során a Nemzeti Környezetvédelmi Programban összegzett ágazati szempontokhoz igyekeztünk igazodni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a környezet bonyolult rendszerében annak elemei
szoros kapcsolatban vannak egymással, s emiatt egy-egy problémát csak a legritkább esetben lehet egy ágazat keretében megoldani. A helyzetértékelésben és a környezeti célú beavatkozásokban komoly gondot jelent, hogy:
 a természeti folyamatok és az emberi beavatkozások hasonló hatásokat válthatnak ki,
 több természetes vagy mesterséges változás egymással ellentétesen fejti ki hatását,
 megfigyeléseink térben és időben is hiányosak, a rendelkezésre álló mérési adatsorok
viszonylag rövidek, illetve sokszor kisebbek, mint az emberi beavatkozások időkésése,
 a beavatkozási terület és a hatásterület sokszor jelentősen elkülönül egymástól, s előfordul, hogy lehetőség sincs az adatok pontos összevetésére,
 az objektív értékelést gazdasági, politikai érdekek nehezítik.
A programok meghatározásánál további nehézséget jelent:
 a rövid és a hosszú távú érdekek ellentéte,
 a területi, a gazdasági és az egyéb érdekek ellentétei,
 a települési érdekek, döntések változó stabilitása,
 néhány település (főként Szeged) helyi döntéseinek dominanciája a térségi kérdésekben.
A konkrét programok kivitelezése során gondot jelenthet, hogy:
 egyes programok állami feladatként (költségvetési forrásokra támaszkodva) valósíthatók meg,
 a programok másik csoportja helyi önkormányzatok döntéseitől függ,
 bizonyos programok piaci alapon szervezhetők,
 a programot szervező megyei önkormányzatnak erre a feladatra nincs saját forrása.
A környezetvédelmi program tervezése során az alábbi anyagok készültek (illetve készülnek):
 Csongrád megye komplex kistérségi környezetvédelmi programja (előzetes egyeztetési anyag)
 Csongrád megye környezeti állapota (a helyzetértékelést alátámasztó bővebb anyag),
 Csongrád megye környezetvédelmi stratégiája és operatív programja (ennek a három
részes anyagnak első kötete a jelen összegzés),
 Csongrád megye környezeti állapota (kiegészítő térképek a megye 1:50.000-es digitális
TeIR-jéhez),
 Csongrád megye környezeti állapota és programja (az alapvető információk CD-n).
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1. A MEGYE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE
1.1. Levegő
Csongrád megyében a légszennyező anyagok kibocsátása az utóbbi két évtizedben tartósan és folyamatosan csökkent, melynek okai a rendszerváltás utáni időszakban jól ismertek: a
csökkenő és ésszerűbb – részben az energiahordozók árának emelkedése miatt bekövetkező –
ipari és lakossági energiafelhasználás, az energiatakarékosságot elősegítő modern háztartási készülékek kereskedelmi forgalmazása, korszerűbb ipari technológiák bevezetése, a katalizátoros
gépjárművek és az ólommentes benzin elterjedése, a gépkocsik szén-monoxid kibocsátásának
csökkenése az évenkénti környezetvédelmi ellenőrzés bevezetésével, illetve nem utolsó sorban a
több mint két évtizedes környezetvédelmi hatósági munka eredményessége. A levegő szennyezettségének kedvező változását támasztja alá például az is, hogy az 1999-es szegedi felmérésünk
szerint – az indikátorként használható – városi zuzmósivatag területe csökkent.
Az ÁNTSZ által üzemeltetett Országos Immissziómérő Hálózat mérései szerint a térség
túlnyomó részén az átlagos immissziós állapot megfelelő, míg az 1998. évi nem fűtési félév adatai alapján Szeged és Csongrád, valamint az 1998/99. évi fűtési félév adatai alapján Szeged és
Ásotthalom települések mérsékelten szennyezettnek minősültek.
Az 1998. és 1999. évben mért részletes, havi légszennyezettségi adatok alapján a következő megállapításokat tehetjük:
a) Kén-dioxid: a vizsgált időszakban egyszer sem haladta meg a lakott területre vonatkozó
határértéket. A téli, fűtési időszakban magasabb koncentrációt mutatnak a mérési eredmények.
b) Nitrogén-dioxid: 1998. első négy hónapjában és 1999. decemberben mértek Szeged
több mintavételi helyén a határértéket meghaladó értéket, valamint 1998 februárjában Ásotthalmon a határértékkel megegyező értéket. A téli félévben, a fűtési szezonban lényegesen megemelkedik valamennyi levegő-mintavételi helyen a NO2 szennyezettség.
c) Szálló por: a megye településeinek szinte mindegyikén a legsúlyosabb levegőminőségi
problémát a szálló por okozza. Fokozottan igaz ez a nagyobb városokra (Szeged, Hódmezővásárhely, Csongrád) és a homokhátsági kistérség településeire (pl. Ásotthalom). Az 1998. elején mért
értékek több alkalommal 3-6-szorosan meghaladták a szálló por levegőminőségi határértékét (1.
ábra). A mintavételi helyeken egész évben a határérték körül, illetve fölötte alakultak a mérési
eredmények, kiugró értékeket ugyancsak a tavaszi hónapokban tapasztalhattunk, köszönhetően
elsődlegesen az ebben az időszakban fokozottan jelentkező szántóföldi kiporlásnak és a közúti
forgalom tél végétől jellemző erősödésének. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi néhány csapadékos év magas szálló por értékei még mindig messze elmaradnak a korábbi száraz években gyakran mért 5-10-szeres határérték-túllépésektől.
d) Ülepedő por: a levegőminőségi határértéknél magasabbat Szegeden mértek 1999. augusztusban, de szinte minden városi mintavételi helyen a tavasz végi, a nyár közepi és az augusztusi értékek megközelítették a határértéket.
e) Ólom: a szálló porból mért ólomkoncentráció Szeged kivételével minden mintavételi
helyen alatta maradt a határértéknek. A közlekedésből származó ólomterhelés csökkenése az
ólommentes benzin bevezetésének, majd 1999-től kizárólagos forgalmazásának köszönhető.
f) Ózon: mérésére a megyében 1997 óta Szegeden van lehetőség (az ATIKÖFE kezelésében). Az egészségügyi határértéket (110 µg/m3-es félórás átlagot) 1997-ben március és szeptember
között 782 esetben, 1998-ban, áprilistól szeptemberig 728 alkalommal haladta meg a mért ózonérték. A magas értékek túlnyomó része májusban és a nyári hónapokban jelentkezik. 1997 abszolút
7

maximuma 177µg/m3, 1998 abszolút maximuma 172 µg/m3 volt. (Az EU szabvány szerint 180
µg/m3 a szmogriadó készültségi szintje.) A valós helyzet a bemutatottnál vélhetően még rosszabb,
ugyanis a mérőberendezés a legmelegebb (és leginkább szennyezett) időszakokban műszaki problémák miatt többször nem üzemelt. A nem fűtési hónapok (április-szeptember) átlaga 1998-ban
56,18 µg/m3 volt, ami magyarországi viszonylatban meglehetősen magasnak számít.
g) Pollen: az ország más területeihez hasonlóan a megye településein is súlyos egészségügyi
problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései szerint ezek közül a parlagfű (Ambrosia)
mennyisége minden nyár végén (augusztus, szeptember) magasan 100 db/m3 felett van, ilyenkor a
légköri pollenmennyiségnek több, mint 90%-át teszi ki. A többi allergén virágporszem közül a nyír és
fűz, illetve az üröm haladja meg ezt az értéket, de akkor is csupán néhány napon keresztül. Az elmúlt
évek adatai alapján az allergén pollenek mennyisége nő, s időben is egyre jobban kitolódva jelennek
meg. Az okok között nagy súllyal szerepel a nagyszámú kül- és belterületi gondozatlan ingatlan.
h) A megye területén 1998-ban az önbevallásra kötelezett 653 telephelyen 2629 helyhez
kötött légszennyező forrást tartott nyilván az ATIKÖFE. A legnagyobb számú emissziós pont- és
felületi forrással Szeged (1108 db), Hódmezővásárhely (457 db), Szentes (235 db), Csongrád
(216 db), Makó (210 db) rendelkezett.
A kibocsátott szennyező anyagok bevallott összmennyisége 1998-ban meghaladta az 1800
tonnát, ebben a szén-monoxid (Szeged, Csongrád, Hódmezővásárhely), a nitrogén-oxidok–NO2
(Szeged, Makó, Hódmezővásárhely), a szilárd anyag–nem toxikus por (Szeged, Nagylak, Hódmezővásárhely) és a szénhidrogének (Ásotthalom, Öttömös, Szeged) szerepelnek a legnagyobb
értékkel. A megye legjelentősebb légszennyezője a MOL Rt. Nagyalföldi Kőolajfeldolgozó Vállalat algyői üzemegysége, a szénhidrogének kitermelése és feldolgozása során kibocsátott szénmonoxid, nitrogén-dioxid és szénhidrogének nagy mennyisége miatt.
Összefoglalva a levegőtisztasággal kapcsolatos legfontosabb problémákat a következő megállapításokat tehetjük:
 Csökkenő ipari légszennyezés mellett a közlekedésből származó kibocsátások egyre nagyobb
szerepet játszanak a nagy forgalmú utak környezetének és a nagyobb települések levegőjének
por, nitrogén-dioxid, közvetve pedig ózon szennyezésében.
 A tavaszi szántóföldi szélerózió domináns forrása a homokháti és az ezzel szomszédos területek rendkívül nagy szálló por terhelésének.
 A nyári-őszi porterhelés fő oka a löszterületekről származó, a déli szelek által szállított poranyag.
 Az allergén pollenek mennyisége folyamatosan növekszik, és az év egyre hosszabb időszakában okoznak allergiás tüneteket.
1.2. Vizek
1.2.1. Felszíni vizek
a) A felszíni vizek előfordulását tekintve Csongrád megye kedvező adottságúnak tekinthető: a megye É–D-i tengelyében folyik a Tisza, melybe ÉK-en a Hármas-Körös, DK-en pedig a
Maros kapcsolódik. A Tisza vízszállítása Szegednél jellemzően mintegy 170 és 2200 m3/sec között változik, évi közepes vízhozama 740 m3/sec körül alakul. A vízjárási szélsőségek miatt a
folyók által szállított hasznosítható vízkészlet 23,4 m3/s (amelyből a Tisza 13,1 m3/s, a HármasKörös 6,6 m3/s, a Maros 3,6 m3/s, a helyben összegyülekező – aszályos években gyakorlatilag
nem is keletkező – vízkészlet 0,1 m3/s). Csongrád megyében az üzemelési vízjogi engedélyekben
1999-ben összesen mintegy 51,8 millió m3 vízkészlet-lekötés szerepel, ez a szállított hasznosítható vízkészletnek 7 %-a. (1. táblázat).
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1. táblázat: A vízjogi engedélyek által lekötött vízmennyiség Csongrád megye településein
az ATIVIZIG adatai alapján (1999)
(m3/év)

Helység neve
Algyő
Ambrózfalva
Apátfalva
Árpádhalom
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csanytelek
Csengele
Csongrád
Derekegyház
Deszk
Dóc
Domaszék
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyő
Ferencszállás
Forráskút
Földeák
Hódmezővásárhely
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza

Felszíni víz Talajvíz Rétegvíz Termálvíz Helység neve Felszíni víz Talajvíz Rétegvíz
100 000
203 514 1057 000 Magyarcsanád
12 800
30 000
Makó
2132 110 10 256 2786 358
603 200
415 000
Maroslele
1167 697
126 000
129 664
124 300
Mártély
408 800
2 700
24 854
140 415
10 000
Mindszent
727 673
1 472
702 940
659 194
126 100
40 000 Mórahalom
1700 000 72 047
422 250
2 500 185 774
176 088
40 000
Nagylak
90 000
63 328
227 438
Nagymágocs
1396 500
7 076
349 751
336 296
22 000
Nagyér
91 072
538 000
4 928
283 461
Nagytőke
134 000
17 000
9 541
200 576
15 000
Óföldeák
999 175
37 000
112 765
185 521
Öttömös
8 050
35 000
1605 790 14 760 1941 875 1172 140
Pitvaros
75 000
1615 792
178 000
Pusztamérges
6 800
91 900
48 900
1 565
305 000
Pusztaszer
72 000 10 350
90 000
80 098 19 846
72 500
Ópusztaszer
20 500 20 330
1 453
150 000 80 555
153 300
Röszke
164 758 14 900
231 200
763 320
675
54 372 103 600
Ruzsa
143 867
100 000
2240 000
271 528 288 233 Sándorfalva
11268 474 29 505
525 674
114 000
73 000 426 700
Szatymaz
10 550 63 519
164 930
5 760
66 350
Szeged
1061 780 73 407 18674 732
18 700
103 000 400 000
Szegvár
728 460
512 812
260 000
247 200
60 000
Szentes
7948 147 74 870 5729 316
2576 101
3 051 5509 691 714 000
Székkutas
5 475
249 079
1245 000
34 306
Tömörkény
5720 000
1 550
113 858
42 000 99 333
565 891
Tiszasziget
580 000
2 400
217 100
1846 600
252 188
Újszentiván
566 400
14 725
Üllés
44 750
240 000
Zákányszék
175 143
80 700
108 650
Zsombó
11 888
2 966

Vízfajták összesen:
Felszíni víz
Talajvíz
Rétegvíz
Termálvíz
Gyógyvíz *

Termálvíz
100 000
1040 000
200 580
100 000
160 000
100 000
300 000
30 000
6061 341
1460 000
5226 080
269 136
129 900
70 000
-

(millió m3/év )
51,78
1,41
43,84
19,57
1,03

* Termálvízből gyógyvízként felhasznált vízmennyiség
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b) Csongrád megye területének felét (2020 km2) veszélyeztetik a Tiszán és mellékfolyóin levonuló árhullámok, s a probléma mintegy 400 ezer embert érint közvetlenül. Az árvízvédelmi biztonságot nem elsősorban a gátak magassági hiányai csökkentik, hanem a gátak állékonysági problémái, az
altalaj-problémák, az ősmeder-keresztezések helyei és a gátakat a mértékadó árvízszint alatt keresztező
műtárgyak. Jelenleg közel 100 km hosszúságú töltésszakasz található a megyében, mely magassági
hiány vagy állékonysági problémák miatt nem felel meg a követelményeknek (2. ábra).
További problémát okoz a gátak megközelítése: kevés olyan szilárd burkolatú út vezet a
gátakhoz, amely több tonnás tehergépjárművek tartós forgalmát is képes elviselni, ez pedig a hatékony árvízvédelem szempontjából elengedhetetlen. A másodrendű töltések elhanyagolt állapotúak. Külön gond, hogy a vízügyi szolgálat létszámának drasztikus lecsökkentése miatt az
ATIVIZIG saját erőből már a II. fokú készültséget is csak rendkívül nehezen tudja ellátni.
c) Vízminőségi problémák miatt felszíni vízfolyásaink inkább csak mezőgazdasági célokra használhatók fel, s két jól elkülöníthető csoportra oszthatók: élővizek és csatornák. Ez utóbbiak
szinte minden paraméter tekintetében szennyezettebbek az előzőeknél (3. ábra).
A megye élővizeinek a minőségére alapvető hatással van a folyók országhatáron túlról
érkező szennyezettsége. Ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
megyében a települések szennyvizei, illetve a mezőgazdasági területekről elfolyó/elvezetett
szennyezet többletvizek a csatornákon keresztül a vízfolyásokba kerülnek.
d) A megye területén 17 db 5 hektárnál nagyobb holtág található, melyek közül 7 a hullámtéren,
10 pedig a mentett oldalon helyezkedik el. A holtágak közül 4 természetvédelmi oltalom alatt áll. A
holtmedrek sajátos, kellően még nem tudatosult gondja a természetes feltöltődés (mintegy 2 cm/év).
A hullámtéri holtágak esetében árvizek alkalmával a vízcsere természetes módon lejátszódik. Száraz időszakokban (pl. az 1980-as évek vége, ‘90-es évek első fele) azonban ezekben a holtágakban a víz mennyisége erőteljesen lecsökken, s felerősödnek az eutrofizációs folyamatok. A
Mártélyi-Holt-Tisza a megyében az egyetlen olyan holtág, amely mellett üdülőterület létesült, ennek
azonban megoldatlan a szennyvízelvezetése és az elszikkasztott szennyvíz jelentős mértékben rontja
a holtág vizét. A mentett oldali holt medrek folyóból történő vízpótlása csak a Gyálai-Holt-Tisza
esetében megoldott. Ez a tény alapvetően meghatározza vizük minőségét (3. ábra). A lakott területeken húzódó, vagy azokhoz közeli holtágakba esetenként (pl. Szeged, Hódmezővásárhely) jelentős
mennyiségű kommunális szennyvíz is került, vagy még ma is kerül, feliszapolódásuk fokozott mértékű, vizük erősen szennyezett, a környezetet inkább rontja, mint javítja. Ezek a holtágak: GyálaiHolt-Tisza, Újszegedi-Holt-Maros, Serházzugi-Holt-Tisza, Nagyfai-Holt-Tisza.
Állapotfeltáró és a rehabilitáció lehetőségeit vizsgáló tanulmányok készültek az
Újszegedi-Holt-Maros, a Gyálai-Holt-Tisza, a Serházzugi-Holt-Tisza, a Mártélyi-Holt-Tisza és a
Körtvélyesi-Holt-Tisza esetében. Ezekre a tanulmányokra alapozva vízjogi engedélyezési tervek
születtek a Mártélyi-Holt-Tisza és az Újszegedi-Holt-Maros rehabilitációjára. A rehabilitációs
munkálatok az Újszegedi-Holt-Maros esetében 1999. decemberében elkezdődtek (I. ütem).
e) A megye homokhátsági területein, illetve annak peremrészein található néhány szikes
tó. Az 1980-as és ‘90-es évek száraz időszaka után az utóbbi évek csapadékos időjárása többnyire
megoldotta ezek vízháztartási problémáit. A tavak között különleges helyet foglal el a Fehér-tó,
amelynek természetes medrét tovább alakították és természetvédelmi oltalma, illetve halászatai
hasznosítása rendszeres konfliktusforrás.
A térség egyes anyagnyerő helyein kialakult bányatavakban az öntözővízi felhasználhatóságot célzó vizsgálatok történtek. A tavak vizének minőségét elsősorban a közvetlen környezet határozza meg, nagy százalékuk alkalmas öntözési célokra.
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f) A megye legjelentősebb csatornái többnyire kettősfunkciójúak, nedves időszakokban a
belvíz elvezetését szolgálják, száraz időszakokban pedig öntözővizet szállítanak a mezőgazdasági
területekre. A belvízelvezetés következtében jelentős mértékű a csatornák vizében a növényi tápanyagok mennyisége, állapotukat tovább rontja az is, hogy helyenként az üvegházakban, fóliasátrakban fűtésre használt termálvizeket is beléjük vezetik (pl. Kurca, Kórógy, Veker). Amikor a
csatornák öntözővizet is szállítanak vízminőségi problémák (a vízutánpótlás miatt) nem jelentkeznek. Ha nincs a térségben igény öntözővizekre eutrofizációs jelenségek, halpusztulások fordulnak elő a vízben. A bevezetett használt vizek, valamint a diffúz szennyezések következtében
erőteljes a csatornák feliszapolódása.
Az 1997-es állapotokhoz képest a csatornák közül egyedül a Csukáséri-főcsatorna vízminőségét jellemző néhány paraméterben tapasztalható látványos javulás, de az összfoszfor-tartalom
itt is rendkívül magas maradt (4000 ⊗g/l körül). A Szárazér, a Kurca és a Dongéri-főcsatorna
esetében 1999. folyamán szintén többször mértek 1800-4500 ⊗g/l összfoszfor-tartalmat. A Szárazéri-főcsatorna 83 km-es magyarországi (döntően Békés megyei) szakaszának rekonstrukciója
egy sikeres PHARE CBC pályázat alapján 2000. tavaszán elkezdődött. A rekonstrukció célja egyrészt a térségben a nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítése, másrészt a főcsatorna völgyének
ökológiai rehabilitációja. A teljes Kurca-völgy vízi környezetének rehabilitációjára több pályázati
előkészítő anyag is készült.
g) Csongrád megyében meglehetősen gyakori károkozó a belvíz. A megye a folyók hullámterén kívüli területének (kb. 4100 km2) 50 %-a mérsékelten, 30 %-a közepesen, 8 %-a erősen, s csupán 12 %-a az, amely nem vagy alig veszélyeztetett. Majdnem minden évben előfordulnak belvízi
elöntések, amelyeknek mértéke minden második évben átlagosan 10000 hektárnál nagyobb, tízévenként pedig 40000 hektár körüli vagy annál nagyobb. Leginkább a szántó károsodik (pl. 1999.
végén az elöntött terület 57 %-a szántó, ennek több mint fele vetés, 38 %-a rét-legelő, 5 %-a egyéb).
A belvizek előfordulásának a földrajzi fekvésből és a földtani felépítésből következő természetes okai vannak, amelyek a gondos környezethasználattal is csak korlátozottan befolyásolhatók. A megyén belül a belvízzel leggyakrabban veszélyeztetett nagyobb térségek a Tisza bal
partján, Szentes-Cserebökény körül, a Tisza-Maros-zugban és Torontálban (a Maros bal partján)
vannak, de a Tisza jobb parti mélyártéri része is erősen veszélyeztetett. A homokhátsági területeket kevésbé, inkább csak kisebb foltokban jelentkezik a belvíz, de ez nem jelenti azt, hogy itt nem
alakulhat ki súlyos belvízi helyzet (erre éppen az 1999/2000. évi őszi-téli belvíz a példa).
A belvíz nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is veszélyezteti,
adott esetben károsítja, annak ellenére, hogy a települések rendszerint környezetüknél magasabban
helyezkednek el. A települési belvízproblémák mindazonáltal ritkábbak, mint a mezőgazdaságiak.
Kialakulásukban jelentős szerepe van a vízelvezető rendszer hiányosságainak, valamint a helyi adottságokhoz nem alkalmazkodó településszerkezeti és építészeti megoldásoknak. Az 1999/2000. évi őszitéli belvíznél a megye 60 településből 44-ben rendeltek el belvízvédelmi készültséget.
Csongrád megye területe részben vagy egészben 17 belvízrendszert érint. A rendszerek
névleges teljesítőképessége az elmúlt tíz évben lényegesen nem változott, paramétereik alapján
megfelelő kiépítést mutatnak, de a tényleges vízszállító-képesség a csatornák erős feliszapoltsága
és növényzettel való benőttsége miatt a névleges értéknél jóval kevesebb, annak csupán 40-70 %a. Hasonló, vagy még rosszabb a helyzet a társulati kezelésű csatornáknál és az egykori nagyüzemi vízrendezési létesítményeknél, melyek sok esetben gazdátlanná és az évek során működésképtelenné váltak.
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1.2.2. Felszín alatti vizek
a) A talajvizeket – mennyiségi-minőségi problémáik miatt – csak a nem ivóvízminőséget
igénylő egyedi kutas vízhasználatok ( pl. öntözés ) kielégítésére használják fel, illetve egyre
csökkenő mértékben még külterületi (tanyai) vízellátásra is igénybe veszik. A vízkészlet kihasználtsága az 1980-as évek végén volt legnagyobb mértékű, emiatt talajvízszint-süllyedésben megmutatkozó vízháztartási problémák jelentkeztek – különösen a Duna-Tisza közi homokhátságon.
Az utóbbi évek csapadékos időjárásának köszönhetően a talajvízszint-változás tendenciája megfordult.
b) A rétegvíz-készlet az Alföld, s egyben a megye legnagyobb és földtanilag leginkább
védett helyzetű felszín alatti vízfélesége. Az Alsó-Tisza völgye, így Csongrád megye területe is
jellegzetes feláramlási terület. A víz minőségileg sok esetben közvetlenül is felhasználható ivóvíz-ellátási célokra, de Csongrád megye déli területein oldott vas-, mangán-, arzén-, ammónia- és
metántartalma miatt – ivóvízként történő fogyasztás előtt – kezelni szükséges. A Tiszántúlon
problémát jelent a víz lágysága is. A nagyobb városok közül az ivóvizekre vonatkozó szabvány
alapján: az ammóniatartalom esetében Csongrádon, Makón, Hódmezővásárhelyen és Szentesen, a
vastartalom esetében Hódmezővásárhelyen és Makón, a keménység esetében Csongrádon, Makón
és Hódmezővásárhelyen több kút vize lépi túl a tűrhető határértéket, a kisebb településeken pedig
szinte mindenhol jelentkezik a fenti három probléma közül legalább az egyik.
Bár a bakteriológiai minősítéssel többnyire nincs probléma, mégis néhány helyen többször
fordult elő eseti fertőzés az 1998-99-ben, főképpen gyűjtő kutakban és üzemek, állattartó telepek,
mezőgazdasági központok fúrt kútjaiban (pl. Apátfalva, Csanádpalota, Eperjes, Fábiánsebestyén,
Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Makó).
A rétegvíz szinte mindenfajta vízellátási célra felhasználható, ezért intenzív termeltetése
miatt tároló rétegeinek nyugalmi szintje 0,1β0,3 m/év ütemű süllyedést mutatott az 1980-as évek
végéig. Azóta – a csökkenő vízkitermelés miatt – a víztartók visszatöltődése tapasztalható, amely
a rétegnyomások stabilizálódásában, illetve minimális emelkedésében nyilvánul meg.
A megyében a lakossági vízellátást teljes egészében rétegvíz-kutak biztosítják, ezért védelmük rendkívül fontos. A Tiszántúl legértékesebb vízbázisaként közismert Maros-hordalékkúp
vízkészlete gyakorlatilag teljesen lekötöttnek vehető. E területen Nagyér és Pitvaros községek
vízműveinek vízbázis-védelmi beruházása már folyamatban van.
c) Magyarországon a 30 °C feletti kifolyó vízhőmérsékletű vizeket tekintjük hévíznek.
Ezek Csongrád megye teljes területén fellelhetők, s hőmérsékletük a 80–100 °C-ot is eléri, helyenként meg is haladja. A kedvező adottságok miatt hazai viszonylatban kiemelkedő és sokoldalú a hévizek kommunális (fürdővíz, használati melegvíz, távfűtés), mezőgazdasági (kertészetiés állattartó telepek fűtése) és ipari (épületfűtés, technológiai vízellátás) célú használata. A jelentős kitermelés következtében a rétegvizekkel egységes hidrodinamikai rendszert képző alföldi
hévíztárolók nyomása is csökkent (0,1–0,2 bar/év tendenciával), emiatt a jövőben a kitermelt vizek nagyobb hatékonyságú felhasználására kell törekedni. Máig nem tekinthető megnyugtatóan
megoldottnak az energetikai célokra termelő több mint 100 hévízkút nagy sótartalmú használt
hévizének felszíni elhelyezése.
d) A MOL algyői üzeméhez kapcsolódik a megye egyik legnagyobb veszélyes hulladék
forrása. A kőolajtermelés melléktermékeként (illetve technológiai okok miatt) jelentős mennyiségű olajjal szennyezett, magas hőmérsékletű víz keletkezik. E hulladék felszíni ártalmatlanításának
nagyipari technológiája még nem megoldott. Ezért a vállalat tetemes költséggel a víz jelentős
részét visszasajtolja, ami kisebb részben a rétegnyomás fenntartását is hivatott biztosítani.
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1.3. Talaj
Csongrád megye természeti erőforrásai közül a talaj kiemelkedő jelentőséggel bír. Legfontosabb tulajdonsága termékenysége, de fokozottan kihasználjuk szűrő képességét is, mellyel
jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelés csökkenéséhez, így a felszínalatti vizek védelméhez. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a fenntartható területhasználatnak (a nagyon
lassú talajképződés miatt) a talaj az egyik legsérülékenyebb láncszeme. Ezért ésszerű hasznosítása, állagának védelme, sokoldalú funkcióképességének megóvása, termékenységének fenntartása
környezetvédelmünk egyik legfontosabb feladata, amely az állam, a földtulajdonos és földhasználó, valamint az egész társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet igényel, átgondolt és
összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé.
a) Csongrád megye területén három nagy talajföldrajzi körzet található. A megye keleti területei a Békés-Csanádi löszháthoz tartoznak. Itt a geológiai alap az Ős-Maros hordalékkúpja, amely
keletről nyugatra egyre finomabb szemcséjű. Ennek egy részén infúziós löszborítást találunk. Az
ezen képződött talajok jó minőségű mezőségi talajok, melyekre a morzsás szerkezet, a jó mészállapot és a nagy humusztartalom jellemző. Helyenként jelentős azonban az altalaj elszikesedése.
A Duna-Tisza közi hátság keleti lejtőjén, mely a megye nyugati részét foglalja el, főként a
homokon kialakult talajtípusok jellemzőek. A megyében leggyakrabban a karbonátos humuszos
homoktalajok változatai fordulnak elő. Jellemző rájuk az alacsony szervesanyag-tartalom (általában
1 % alatt), a talajvíz átlagos 100–150 cm mélysége és a deflációveszély. Jobb minőségű, 1,5 %-nál
nagyobb humusztartalmú homoktalajok Röszke és Ásotthalom körzetében találhatók.
A Tisza menti területeken a pleisztocén kori lösz, valamint a holocén kori alluviális térszínen a Tisza üledéke játszik szerepet. Ezeken többségében réti öntés és szikes öntés, valamint réti
csernozjom talajok fejlődtek ki. Északon, a Tisza két partján kb. 5-5 km széles sávban, Hódmezővásárhely és Makó térségében, valamint a Tisza-Maros szögben fordulnak elő jelentős kiterjedésben. E területeken a talajvíz mélysége igen változó, 1–4 m között alakul, feltűnően magas
azonban a folyók melletti települések környékén. Alacsonyabb térszíni helyzetük miatt leginkább
ezek a talajok vannak kitéve belvízi elöntéseknek.
b) A fenti talajadottságoknak köszönhetően a megye közel 400 000 ha termőterületének
61 %-án szántóföldi művelés folyik. Ezen földterületek értéke azonban igen változatos képet
mutat. A nyugati, homokhátsági területeken, mely a mezőgazdasági területnek kb. 20 %-át jelenti,
gyenge, deflációval is veszélyeztetett, 10 aranykorona érték alatti termőföldek találhatók. A Tisza
árteréhez kapcsolódó, ártéri vályogos talajokkal fedett térszíneken (25 %) 10 körüli, a keleti löszös vidékeken pedig 16–20, a jó minőségű csernozjom talajok területén 27–39 aranykorona értékű termőföldek találhatók. A megye talajainak minőségéről további információt szolgáltat a mezőgazdasági területekből talajjavítást igénylő felszínek arányának vizsgálata országos összevetésben. A javításra szoruló talajoknak területe országos viszonylatban csekélynek tekinthető, ami a
fenntartható fejlődés elveit figyelembe véve tovább zsugorodik majd. 52000 ha savanyú, 41000
ha szikes és 26000 ha homok terület (összesen: 119000 ha) esetleges javítása esedékes. Ez a hét
alföldi megyét figyelembe véve a legkisebb terület.
c) A fenntartható fejlődés eszmerendszerét szem előtt tartó, korszerű mezőgazdasági művelés elengedhetetlen része a talaj fizikai és kémiai minőségének, tápanyagtartalmának figyelemmel
kísérése, valamint a döntések ehhez való igazítása. Jó példa volt erre az 5/1978. sz. MÉM rendeleten alapuló (később a dereguláció során hatályon kívül helyezett) szaktanácsadási és tápanyagutánpótlási rendszer, melyet három ciklusban zajló talajvizsgálati eredmények támasztottak alá.
A tápanyag-ellátottság tekintetében a megye talajai az országos átlagnál valamivel jobb
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képet mutattak az 1990-es évek elején. Azóta azonban a műtrágya-felhasználás országos szinten
és a megyében is lényeges visszaesett. A nitrogén utánpótlást – ha kisebb mennyiségben is – folyamatosan végzik a földhasználók, de a foszfor és kálium műtrágyák felhasználása az 1990–
1997 közti időszakban minimálisra esett vissza (a kálium esetében ezt a korábbiakban tapasztalt
magas értékek indokolhatják). Bár az utóbbi 1-2 évben némi javulás tapasztalható, a megye műtrágya-felhasználásának visszaeséséből feltételezhető, hogy talajaink adott talajtípustól elvárható
tápanyag-ellátottsága nem megfelelő.
A megye talajainak főbb fizikai és kémiai jellemzőit országos összevetésben figyelve elmondható, hogy kémhatás tekintetében az országos átlagnál jobb a helyzet (a megvizsgált 218
ezer ha terület 68 %-a 6.5–7.5 pHKCL értéket mutat). A savanyú talajok részaránya elhanyagolható. Általános tendencia azonban – ha mértéke még nem is jelentős – a talajsavanyodás. Ez a
gyengén savanyú területek arányának növekedésében és a kedvező mész-ellátottságú területek
csökkenésében nyilvánul meg. A talajok mészállapotát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az ideális 1–5 % mésztartalom a megye területének 45 %-ára jellemző, s nem fordulnak elő a terméseredményeket már korlátozó 15 % feletti mésztartalmú talajok.
A legfontosabb szántóföldi növényeink terméseredményei és a műtrágyázás hatékonysága
szempontjából a talajok kötöttségét tekintve a vályog, vályogos agyag és könnyű agyag talajok
(KA 38 és 50 között) tekinthetők ideálisnak. A laza, homokos talajokon a műtrágyázás hatékonysága a kimosódás miatt, a kötött talajokon pedig a különböző lekötődési, adszorbciós folyamatok
eredményeként csökken. A 37-es kötöttségi értéknél kisebb homokos talajok a megye a művelt
területének 20–22 %-át is kitehetik. Jelentős az erősen kötött agyag talajok aránya is, ahol az
elvizenyősödés és túlnedvesedés okoz jelentős gondot. Ennek oka egyrészt az utóbbi évek csapadékos időjárásában, másrészt a meliorált területek nem megfelelő karbantartásában (a mélylazítás
elmaradása és ezáltal a csapadékvíz felső talajszintekben való felgyülemlése) keresendő.
A megye talajainak humusztartalma kettős képet mutat: a nyugati területek homoktalajai
gyenge (gyakran 1–1,5 % alatt), míg a keleti területek csernozjom talajai jó (3–4 %, vagy ennél is
jobb) adottságúak.
A megye éghajlati és talajadottságait figyelembe véve a mezőgazdasági művelés biztonságát és
hatékonyságát jelentősen befolyásolja az öntözés lehetősége. Csongrád megyében nincs országos jelentőségű öntözési célú csatornahálózat, viszont megyei jelentőséggel 250 km kettős működésű és 67
km öntözőcsatorna szolgálja az öntözést. Az öntözött terület nagysága mintegy 26000 ha, melyhez
3400 ha halastó is csatlakozik. Az öntözési kapacitás kihasználása rendkívül ingadozó. Hosszabb távon feltételezhető azonban, hogy a tulajdonviszonyok és az új tulajdonosok anyagi helyzetének rendeződésével a meglévő rendszerek kihasználtsága fokozódik és még fejlesztésekre is igény lesz.
d) A megye talajait több hatás is veszélyezteti. A gyengén kötött homok, ill. futóhomok talajok
mintegy 198000 ha-os területen defláció által veszélyeztetettek. A legnagyobb károk a kora tavaszi gyér
növényborítottságú időszakban keletkeznek. Az utóbbi évtizedekben a deflációs károk növekedéséhez
jelentősen hozzájárult a mezővédő erdősávok megszüntetése, hiánya, s a nem megfelelő irányú és méretű
parcellázottság is. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a szélerózió nem kizárólag a homokterületeken
jelentkezik, hanem fokozott mértékben veszélyezteti a jó minőségű csernozjom talajok humuszos rétegét
is. Az elveszett (a táblákat szegélyező csatornákba, árkokba áthalmozott) termőtalaj mennyiségén felül
jelentős kár keletkezhet a vetőmag, a kijuttatott kemikáliák elhordásából is, nem beszélve a levegő porterheléséről. A felszíni lefolyás okozta eróziós károk a megye morfológiai viszonyaiból adódóan csak
vonalasan, a heves esőzések okozta vízmosások formájában jelentenek gondot.
A szikes talajok kialakulása a területen hidrogeológiai és éghajlattani okokra vezethetők
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vissza, de az utóbbi években a folyamat helyenkénti felerősödéséhez (másodlagos szikesedés) az
emberi gondatlanság is hozzájárult.
A mezőgazdaságilag művelt területeken jelentős mértékű a talaj fizikai tulajdonságainak
romlása. A rosszul és nem megfelelő időpontban végzett talajművelési folyamatok a talaj tömörödéséhez és porosodásához vezetnek.
A megye területén talajszennyező forrásokként a következők jöhetnek szóba: az olajbányászattal kapcsolatos talajtani hatások, a termálvíz kutak környéki csurgalékvizekből adódó sótartalom-növekedés, a helytelen műtrágyatárolásból adódó és a nem megfelelően kivitelezett
kommunális hulladéklerakó környéki talajszennyeződések.
e) Fontos megjegyezni, hogy az 1992 óta rendszeresen vizsgált 43 TIM (Talaj Információs
Monitoring) ponton kívül – melyek pontszerű felvételezésükből adódóan általános következtetések levonására és döntések meghozatalára nem adnak lehetőséget – nincs folyamatos információ
megyénk talajainak állapotáról. Az agrárkárpótlást követően magánkézbe került földeken megszűnt, vagy csak esetleges a tápanyag és egyéb talajtulajdonságok vizsgálata, ami óhatatlanul a
tápanyagtartalom rablógazdálkodásához és a talajok termőképességének romlásához vezet. Ez
messzemenően elmarad a fenntartható mezőgazdasági termelés értékrendjétől, s egy átfogó földvédelmi stratégia kidolgozását sürgeti.
1.4. Területhasználat
A megye környezeti állapotát nagyban befolyásolja az aránytalan területhasznosítás, ezen belül is
leginkább a kívánatosnál nagyobb szántó és kisebb erdő, illetve gyepterület (2.táblázat). Ezek az
arányok tovább torzulnak a megye kistérségeiben. (Megjegyezzük, hogy a különböző adatforrások eltérő tartalmúak – különösen igaz ez az erdők esetében – ezért a KSH adatai mellett felhasználtuk az 1996-ban befejezett CORINE Land Cover felszínborítási térképeket, illetve az 1998-as
Landsat műholdfelvételeket. Ezek alapján meghatároztuk a kistérségi arányokat (4. ábra, 3. táblázat), illetve a kistérségi sajátosságokat.
a) A Csongrádi kistérség területének területhasznosítása változatos, jelentős értéket képviselnek a szőlő- és gyümölcstermő területek, jellemző a tanyás típusú, „szociális” érdekű szántóföldi gazdálkodás – a rossz minőségű talajok ellenére is. Az erdőterületek aránya alacsony.
b) A Szentesi kistérség területén a szántók aránya magas. Szentes és környéke az üvegházi és
korai szabadföldi, intenzív kultúrák termesztésének fontos területe. Az erdőterület rendkívül kevés.
c) A Kisteleki kistérség erdőterületekkel a megyei átlagnál jobban ellátott, köszönhetően a védett
területeken elterülő erdőknek. Talajadottságai változatosak, a futóhomoktól a réti talajokon keresztül a
jobb minőségű feketeföldekig, így a területhasználat is változatos. Jelentősek a szőlők és gyümölcsösök.
d) A Hódmezővásárhelyi kistérség területén találhatók a legjobb minőségű talajok, amelyeken jelentős feladat az intenzív növénytermesztés és a tágabb környék ellátása vetőmaggal. Az
értékes talajokat az elenyésző erdőterület csak kis mértékben védi a deflációtól.
e) A Mórahalmi kistérség területe elsősorban gazdasági rendeltetésű erdőkben gazdag, itt
éri el egyedül az erdőterületek aránya az országos átlagot. A meglévő szőlők, gyümölcsösök,
gyep- és legelőterületek nagy értéket képviselnek. A szántók aránya a megyében itt a legkisebb.
f) A Szegedi kistérségben a nagyobb településsűrűség miatt a beépített területek aránya
magas. Értékesek az árterületek és a zöldség-, valamint gyümölcstermő vidékek. Magas a jó minőségű földterületek aránya is, amelyek a gazdasági növénytermesztés jellemző területei.
g) A Makói kistérségben a legmagasabb a szántóföldek és legalacsonyabb az erdőterületek
aránya. Kiemelkedő értéket képvisel a Maros ártere.
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Megye
Megye
D-alföld
Ország

5120
1,2
2,4
1,4

mezőgazd.
művelt ter.
összesen
337897
76,3
76
66,5

erdő

3600
0,8
0,4
0,4

384738
86,9
88,2
86,3

nádas halastó termőterület

41486 1755
9,4
0,4
11,3
0,5
19
0,4

58184
13,1
11,8
13,7

művelés
alól kivont

442922
100
100
100

összes
terület

2. táblázat: Csongrád megye, a Dél-alföld és Magyarország földterületeinek művelési áganként megoszlása:
(Csongrád Megye Statisztikai Évkönyve 1998 alapján)
szántó
3762
0,8
0,8
1

kert gyümölcs szőlő
rét,
legelő,
gyep
58644
13,2
13,5
12,3

ha 268633 1738
% 60,7
0,4
%
59
0,3
% 50,6
1,2

3. táblázat: Csongrád megye kistérségeinek felszínborítási arányai 1996 (%)
(a CORINE Land Cover térkép felhasználásával)

Kistérség
Település Szántó Szőlő, gyümölcsös Rét, legelő Vegyes mg-i ter. Erdő Gyep, cserjés Vizenyős ter. Vízfelület
Csongrádi
4,4
65,2
1,4
12,2
4,7
5,4
0,9
0,6
5,2
Szentesi
3,35
75,9
0,1
14,7
1,7
3
0,4
0,05
0,8
Kisteleki
2,6
62,4
3
14,1
2,8
9,4
4,2
1,1
0,4
Hódmezővásárhelyi
3,5
81,3
0,3
8,6
1,8
2,9
1
0,1
0,5
Mórahalmi
2
44,6
7,4
15,9
10,2
18,4
1
0,3
0,2
Szegedi
8,1
62,1
1,4
8,8
7,3
7,4
0,4
0,5
4
Makói
5,4
82,1
3,1
2,5
2,3
3,8
0,3
0,5
Megye
4,5
69,9
1,5
10,4
4,2
6,1
1,5
0,3
1,6
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1.5. Élővilág
A megye természetes növénytakarója (melynek nyomai az intenzív tájhasználat miatt csak
kis területen maradtak meg) a talaj- és a vízviszonyokhoz alkalmazkodva többarcú. A nyugati
rész a Duna-Tisza köze homokvidékéhez tartozik, ezért itt az egykori növényzet homoki erdők,
homoki gyepek, buckaközi lápok formájában jelenik meg. A keleti, a Körös-Maros közi részeken
megmaradt természetes élőhely foltok szikes gyepek, löszgyepek, illetve tavak, mocsarak. Legnagyobb összefüggő élőhely a megye tengelyén végighúzódó Tisza és hullámtere, amely a hozzákapcsolódó mellékfolyókkal, holtágakkal és jellegzetes ártéri növényzetével kiváló élővizes zöldfolyosóként funkcionálhat a jövőben is.
Jelenleg a megye területének 10 % (427 km2) áll védelem alatt, s további 2 % (88 km2) a
védelemre tervezett vagy védelemre érdemes terület nagysága. A védett területből országos jelentőségű védett természeti területekhez tartozik 156,46 km2 nemzeti park, 243,83 km2 tájvédelmi körzet és 5,97 km2 a természetvédelmi terület. A védett területek részben a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság, részben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alatt állnak. Az országos jelentőségű természetvédelmi terület nagysága 96 km2. Európai jelentőségű
madár élőhely a Cserebökényi TVK és a Pusztaszeri TVK, ez utóbbi Ramsari-terület is. 1976-ban
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részeként védetté nyilvánították a Fehér-tó egészét, melyet az
IUCN, mint a Kelet-atlanti madárvonulás vonalán fekvő pihenő- és táplálkozó helyet tart nyilván.
Az azonos jellegű védett illetve védelemre javasolt területek hasonló problémákkal küzdenek.
Ezek jellemzői a Természetvédelmi Információrendszer besorolása szerint csoportosítva:
a) Vízi élőhelyek állandó vízborítással (folyók, csatornák, tavak, mocsarak, lápok). Ezek veszélyeztető tényezői a természetes kiszáradás, az emberi tevékenységre visszavezethető biológiai degradáció,
az emberi eredetű szennyezések és az, hogy a rendelkezésre álló vízutánpótlás nem megfelelő minőségű.
A tavak nagy része a belvízrendezés során kiszáradt, növények nőtték be. Az elmúlt három csapadékos
évben ismét megteltek vízzel, de a vízvisszatartó műtárgyak hiánya vagy rossz állapota miatt vizüket
gyorsan elvesztik. Eredeti állapotban már csak a Pusztaszeri Büdösszéken található meg szikes tó a térségben, s mivel a szikes tavak ma Magyarországon kivétel nélkül ex lege* védelmet élveznek, így kezelésükről a természetvédelmi hatóság külön gondoskodik. A csatornázások miatt a lápok állapota is erősen
leromlott, helyzetük (ex lege védelem) és problémáik hasonlóak a szikes tavakhoz.
b) Alkalmilag kiszáradó vízi élőhelyek (időszakos tavak, mocsarak). Legfontosabb veszélyforrás a természetes szárazodás és az, hogy mesterséges okok miatt a tocsogós időszak egyre rövidül, a
fészkelő, átvonuló fajok egyre szűkebb területre szorulnak, ezért kénytelenek a területet elhagyni.
c) Magas talajvizű élőhelyek alkalmi vízborítással (pl. nedves szikes rét, mocsárrét stb.).
A láprétek, lápok kiszáradása nem csupán a kedvezőtlen éghajlati tendencia következménye
(aszályos évek talajvízszint csökkenése), hanem a káros műszaki beruházásoké is. Emiatt a talajok átalakulnak, s agresszív gyomok tudnak betelepedni. Jelentős gond a területre érkező talajvizek szennyezettsége, tápanyagdúsulása. A nedves és mezofil rétek, kaszálók, legelők állapota a
nem megfelelő kezelés miatt (pl. trágyázás, felülvetés) az utóbbi 20-25 évben rohamosan romlott.
A rétek, legelők területe csökkent a szántóföldi és erdőgazdálkodási igénybevétel, illetve más
hasznosítási formák (ipari üzemek, urbanizálódás, közlekedés okozta szegregáció) miatt. Az emberi tevékenység által okozott zavaró hatások a füves területek nagy részén degradációs folyamatokat indítottak el. A rét-, legelőhasználat felhagyásával a vegetáció megváltozik. Gyakoriak
az erdősítések erdeifenyővel, enyves égerrel, nemes nyár ültetvényekkel.
d) Gyepek (pl. sztyeppjellegű gyep homokon, löszön, szikesen). A gyepes területeknek
*

a törvény hatálya alapján, külön eljárás nélkül védett.
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alapkőzetük alapján három fő típusát különböztethetjük meg a megyében (homoki, lösz és sziki
gyepek). Veszélyeztető forrásaik igen sokrétűek: szárazodás, talajvízszint-süllyedés, s az ezzel
járó társulás degradálódás, biodiverzitás csökkenés, alul- vagy túllegeltetés, túlzott létszámban
tartott vad- vagy tenyésztett állatállomány, agresszív, tájidegen fajok elterjedése, erdőtelepítés,
homokbányászat, felszántás, pufferzóna hiányában a mezőgazdasági területről növényvédő szerek, műtrágyák bemosódása, szénhidrogén kutatások miatti zavarás, stb.
e) Az erdőborítottság aránya ma a megyében 7,1%-os (országosan 18%), de a
természetközeli erdők kiterjedése ennek felét sem éri el. Kevés az idősebb faállomány. A megyében nagyobb erdők Ásotthalom, Ópusztaszer-Dóc-Sándorfalva és Pusztaszer-Baks térségében,
valamint a Tisza és a Maros árterén találhatók. Jellemző fafajták:
 őshonos fafajták: hazai nyár (15,3%), tölgy (11,3%), egyéb (17,4%); összesen 44 %;
 nem őshonos fafajták: fenyő (23,8%), nemesnyár (18,4%), akác (13,8%); összesen 56 %.
Az erdőgazdaságok gyors növekedésű fajok telepítését helyezik előtérbe. Ez az oka annak,
hogy az őshonos állományalkotó fafajok területi aránya a megyében kedvezőtlenebb, mint országosan. A nem őshonos fafajok nagyrészt gyorsan növő fajoknak számítanak, amelyek viszonylag
rövid életciklusuk alatt, megfelelő termőhelyi viszonyok között, nagy fatermést képesek elérni.
Termesztésüket legtöbb esetben gazdasági érdekek indokolják.
Területünkön legjellegzetesebbek az ártéri, illetve homoki erdők, amelyek nagyobb figyelmet
igényelnének, lévén fontos részei a zöldfolyosóknak. Gond, hogy az árterületekre telepített tájidegen
fák nem bírják a hosszú elárasztást, a jeges árvizeket. Ezért célszerű lenne ide füzeseket, az ártéri ligeterdő fajait telepíteni. A kisebb kiterjedésű maradványtölgyesek fokozott figyelmet érdemelnek. Vadeltartó-képesség szempontjából csak az ártéri és szikes vidéki erdőterületek megfelelőek.
Az erdőknek – gazdasági jelentőségük mellett – egyre inkább felismert környezetvédelmi és
jóléti szerepük van. Az erdő védi a talajt, szabályozza a klímát és a vízháztartást, tisztítja a levegőt,
a felszíni és felszín alatti vizeket és élőhelyet jelent a vadon élő állat- és növényvilág számára. Az
utóbbi időben gyakran felvetődik a kímélettel kezelt erdők jelentős rekreációs szerepe is. A megye
területén kiugróan alacsony a természetvédelmi, (a nagymértékű deflációs veszélyeztetettség ellenére) a talajvédelmi és a közjóléti (például Szeged 10-15 km-es körzetében gyakorlatilag nincs kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra alkalmas, azaz rekreációs funkcióval rendelkező parkerdő) elsődleges rendeltetésű erdőterület. Az erdősávok jelentős részét, melyek egyaránt ellátnak talajvédelmi és településvédelmi funkciókat, részben a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésének idején, a nagyméretű, összefüggő parcellák kialakításával, másrészt az elmúlt évtizedben – a tulajdonosváltás után – rövidtávú gazdasági célokért kivágták, megszüntették.
Az elmúlt évek problémája, hogy az erdőtelepítés jóval elmarad az országos átlagtól, s a
települések közelében mindenütt nagy gondot jelent az illegális fakitermelés.
f) A mesterségesen létrehozott és fenntartott élőhelytípusok (pl. antropogén gyep, park,
arborétum, botanikus kert stb.) esetében gondot okozhat a védett objektum (pl. magányos fa)
elöregedése, illetve a fenntartásukhoz szükséges források szűkössége.
g) A kevesebb vadbúvó, a csökkenő vízfelület és erdőfoltok miatt a vadállomány egy része csökkenőben van (nyúl, fogoly). Kedvezőtlen, hogy a vadállomány egyre inkább elfiatalodott.
h) A jelenleg védett magterületek képezhetik egy ökológiai hálózat fő elemeit. Állapotuk,
fejlesztésük és védelmük térségi és nemzetközi kapcsolódások függvénye, s csak koordinációval
lehet eredményes.
i) A Tiszán 2000. februárjában levonuló ciánszennyeződés hosszú távú károkat okozott a
vízi élővilágban, amelynek hatásai még nem pontosan ismertek.
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A megye környezeti állapotát és környezetfejlesztési programját meghatározó módon befolyásolja az agrár ágazathoz tartozó élővilág.
j) A megye több mint 3/4-ed része művelés alatt áll, sőt az összes területnek mintegy 61
%-a szántó. A szántóterületek nagy részét (62%) gabonafélék foglalják el. Az ipari növények és a
takarmányfélék további 12-12%-al részesednek a vetésterületből. A zöldségfélék közül kiemelkedő nagyságú területen termesztenek vöröshagymát, zöldpaprikát, paradicsomot és fejeskáposztát.
A gyümölcsösök közül legnagyobb területet az alma és őszibarack foglalja el (a gyümölcsösök
63%). Megállapítható, hogy:
 szántóként hasznosítanak sok olyan területet, amelyen gazdaságos szántóföldi termelés
alig végezhető,
 a növénytermelésben a tájjelleg sokszor nem érvényesül a kívánt módon,
 ugyanakkor az átlagosnál kedvezőbb adottságú területeken a mezőgazdasági művelés
intenzitása az adottságok alatt marad.
k) A megyében igen jelentős baromfi- (398 ezer db) és sertésállomány (172 ezer db) található. A szarvasmarha és juhtenyésztés háttérbe szorult. Sajátosságok:
 egyre szaporodnak a kisebb állattartó telepek, amelyek kontrolálatlan trágyalerakásuk
miatt gyakran nagy terhelést jelentenek a környezet számára,
 a nagy állattartó telepek egy részének hulladék tárolása nem megoldott,
 az állattenyésztés valamennyi ágazatánál a hatékonyság nem megfelelő, a minőség sem
kielégítő,
 a fajlagos árbevételi mutatók alacsonyak.
1.6. Táj
Az elmúlt évszázadokban az emberi tevékenység hatalmas mértékben átformálta nemcsak
az egykori természetes tájat, hanem az ember által kialakított és hosszabb idő után táji jellemzőként tudatosult arculatot is. A folyók, a tartós vízborítás alatt álló árterületek, az elhagyott folyó
mederek, a puszták, a ligeterdők, majd később a kunhalmok, a tanyavilág, a szabályozások során
létrejött holtágak, szikes gyepek mind tájképi jelentősséggel bírnak pragmatikus világunkban.
a) Az ember által erősen szabályozott viszonyok között (például ármentesítés, urbanizálódás, mezőgazdasági és ipari tevékenységek) a tájértékek sokszínűségének folyamatos csökkenése
figyelhető meg. A vízjárta területek visszaszorulnak (természetes feltöltődés, vízmentesítés),
kunhalmokat, egyes szikes pusztákat beszántanak, tanyákat lebontanak, stb.
b) Az átalakított tájban egyre inkább a mérnöki létesítmények (utak, csatornák, gátak,
épületek, telefontornyok, stb.) és a mezőgazdasági területek dominálnak, ami a tájesztétikai érték
csökkenését, illetve a sajátos táji jegyek elvesztését eredményezi. Az emberi hatások nem ritkán a
kedvezőtlen természeti folyamatokat is felerősítik (pl. defláció).
c) Az egykori tájat többé-kevésbé jellemző természetvédelemi területekben egy kényszerű
maradék-elv érvényesül.
1.7. Települési környezet
Főbb jellemzői Csongrád megyében, illetve a megye kistérségeiben a következők:
a) A nagyarányú lakóterület-növekedés, elsősorban a Szegedet körülvevő településeken
(Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó, Domaszék, Újszentiván, Deszk) következett be az 1990-es
években (szuburbanizáció jelensége). Az utcafront, a homlokzatok állapota romlik, a belső terek,
udvarok felújítását a lakástulajdonosok nem tudják finanszírozni. A nem lakott lakások aránya a
bel- és külterületeken közelítőleg 5 %-os (Szegeden is).
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b) A korábban kertes, családi házas övezetben (pl.: Szeged: Alsóváros, Móraváros) a társasházi építkezés egyre gyakoribb, amely jelentősen megújítja a városrész arculatát (csökken a
komfortos, komfort nélküli, leromlott állapotú házak száma), ugyanakkor a túlzott beépítés miatt
csökken a nyílt talaj vagy zöldfelületek mérete.
c) A belterületi lakóterület növekedésével egyidejűleg jelenleg is folytatódik a külterületi lakás- és lakosságszám csökkenése, mely a szórványtanyák felszámolódását, illetve a csoportos tanyák ritkulását jelenti. A megye községeiben az alábbiakban a legnagyobb mennyiségű és arányú a
külterületi lakás: Balástya, Domaszék, Csengele (mintegy kétharmad részben), követi Zákányszék,
Szatymaz, Ruzsa, Ópusztaszer, Felgyő (60 % körüli aránnyal), majd Ásotthalom, Öttömös, Tömörkény, Nagytőke, Csanytelek, Eperjes, Zsombó települések 50 % körüli értékkel. E községek külterületi lakásai közül a vezetékes vízzel való ellátottság különösen nagy arányú Csanytelek, Zsombó
és Szatymaz külterületén, nagyobb szobaszámúak a lakások Zsombón és Csengelén, valamint vezetékes gáz is van Zsombó, Szatymaz és Zákányszék jó néhány külterületi lakásában.
d) Az ipari tevékenység változásával számos létesítmény funkció nélkül maradt. Az újrahasznosítás részben megindult, a városokban rekonstrukció vagy elbontás után teljes újjáépítés révén egykori,
jelenleg használaton kívüli raktárak, üzemcsarnokok kapnak kereskedelmi és szolgáltatói funkciót.
e) Elsősorban a nagyobb városokban, a korábban a belterületen lévő ipari létesítmények illetve az
újonnan megtelepülő társaságok számára ipari parkokat hoznak létre. A megszűnő létesítmények hasznosítása számos környezeti problémát vet fel (pl. a törmelékanyag elhelyezése, kármentesítés, stb.).
f) A megfelelő nagyságú belterületi beépítetlen telkeken elindult a bevásárló és szolgáltató
központok (Metro, Tesco, Cora, Szeged Plaza, stb.) építése, működése, amely számos környezeti
problémát vet fel (forgalom, zaj- és levegőszennyezés növekedése), másrészt jelentősen csökkenti
az új zöldfelületek kialakításának lehetőségét.
g) Az 1960-as, ‘70-es években épült lakótelepek épületállományának leromlása, ebből következően a felújítás nagy terhet jelent mind a lakástulajdonosok mind a helyi önkormányzatok
számára. Az elektromos energia-, a gáz- és vízfogyasztás illetve ezzel kapcsolatban a környezetterhelés szempontjából nagy hatású a közös mérőrendszerek egyedivé történő alakítása.
h) A településeket elkerülő utak hiányában a közlekedési forgalom megnövekedésével együttjáró környezeti hatások (zaj- és légszennyezés, balesetek előfordulási gyakorisága, stb.) a belterületeket
érintik, s egészségügyi következményekkel járó településkörnyezeti problémákká váltak.
i) A települési zöldfelületek aránya nem éri el a szükséges mértéket, különösen kevés a
belterületi parkok, erdők száma (pl.: Hódmezővásárhelyen a gondozott zöldfelület nagysága 63,2
ha, az egy főre eső zöldfelület 14 m2), néhány településen azonban országosan is kiemelkedő a
parkfelületek nagysága (Csongrádon 69,7 ha zöldfelület van, egy lakosra mintegy 32 m2).
j, A beépítés megváltozásával folyamatosan csökken (elsősorban a nagyvárosokban) a
nyílt talajfelszínek kiterjedése. A települési nyílt felületeken a taposás, a járműforgalom okozta
rezgések tömörítik az egyébként is degradált egykori természetes talajokat, így csökken vízáteresztő képességük. A települések talajait építési törmelékkel fedik, a csatornázatlan területeken a
szikkasztók szennyvize a talaj- és rétegvizek veszélyezteti.
1.8. Épített környezet
Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt mesterséges része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. Az épített környezet – az épület, az építmény, építmény-együttes, a tér, az utca, a település – állapotával kapcsolatos fő problémák Csongrád megyében, ill. a megye kistérségeiben a következők:
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a) Csongrád megye teljes területéből (426 ezer ha, az ország területének 4,6 %-a) az ún.
művelés alól kivett földterület közel 58 ezer ha. A megye községeinek, városainak belterülete
pedig összesen több mint 22 ezer ha. A megye termőterülete 1980–97 között 2,7 %-kal csökkent,
a belterületek aránya 4,8 %-ról 5,1 %-ra emelkedett.
b) Településenként változó a művelés alól kivett terület és a belterület nagysága és aránya.
Legnagyobb ez az arány Szegeden (30 %), illetve a szűkhatárú Nagylakon, az ország egyik legforgalmasabb határátkelőhelyén magasabb (41 %). A városok közül Hódmezővásárhelyen, Szentesen,
Makón és Csongrádon viszonylag jelentős (városonként 3-6 ezer ha) a kivett terület, aránya azonban
a nagykiterjedésű határ miatt lényegesen nem nagyobb mint a községek esetében (10-17 %).
c) Az épületállomány döntő többsége a városok és a községek 22 ezer ha-os belterületén összpontosul, aminek legnagyobb része lakóépület. A megye lakó- és részben középületeit az elmúlt 100–
120 évben, különösen pedig az utóbbi két-három évtizedben emelték. A 19–20. századi épületek, ill. a
korábbi évszázadokból fennmaradt műemlékek megőrzése részét képezi a vonzó, kulturált épített környezetnek, aminek kialakításához még a természet- és környezetvédelmi feladatok megoldása is kapcsolódik, valamint az idegenforgalomban is jelentős tényezőként tartják számon.
d) Csongrád megye lakásállománya 1998-ban 182578 volt. A növekedés 1990 óta 7 ezer körüli. A gyarapodás üteme azonban visszaesett, hiszen korábban 1970 és 1990 között mintegy 20 %kal emelkedett a lakások száma. Csongrád megye az 1971-et követő másfél évtizedben kiemelkedő
helyet foglalt el az országban is a lakásépítés terén. Ezekre az évekre esett a megye népesebb városaiban a lakótelepek átadása. Az 1986-ot követő évtizedben az épített lakások száma alapján Csongrád megye már a középmezőnybe került, és innen máig sem tudott kimozdulni. Az új lakások száma
1997-ben 654, 1998-ban csak 499 volt. Az üres lakások száma mintegy 11 és fél ezer.
e) A megyei környezetvédelmi beruházások döntő része 1998-ban a szenny- és használtvíz-kezelésre (2405 m Ft), hulladékkezelésre (585 m Ft) fordítódott, míg az összes többi környezetvédelmi beruházásra csak 1,6 % jutott: a táj- és természetvédelemre (30 m Ft), a zaj- és rezgésvédelemre (26 m Ft), ill. a kutatás-fejlesztési beruházásokra (0 !! Ft).
f) A XVIII–XIX. századtól az Alföld nagy részére jellemző tanyák Csongrád megye településszerkezetének sajátos elemeivé váltak. Míg a hatvanas éves politikai-gazdasági változásai a
Tiszaháttól keletre eső térségekben csaknem felszámolták a tanyavilágot, addig a Homokhátság
zöldség- és gyümölcstermelő tanyái – amelyeknek többségéből az 1945 utáni évtizedekben új
tanyaközségeket szerveztek – a hetvenes évektől szinte újjáéledtek. Fontos lenne, hogy – amint
azt Csongrád megye területfejlesztési koncepciója hangsúlyozza – az épülő vagy újjáépülő tanyák, tanyacsoportok a mai kor infrastrukturális követelményeihez igazodva megőrizzék a korábbi időszakra jellemző sajátos, táji építészeti hagyományokat.
A külterületi népesség 7 településen haladja meg az 50 %-ot (Mórahalmi kistérség:
Ásotthalom, Domaszék, Ruzsa, Zákányszék; Kisteleki kistérség: Balástya, Csengele; Szegedi
kistérség: Szatymaz.
Csongrád megye lakásállományában jelentős hányadot képviselnek a tanyák, ill. a településhálózatban az ún. tanyaközségek. Az évtized elején 19,5 ezer külterületi lakást (tanyát) tartottak nyilván, ami a
teljes lakásállomány 11,2 %-a. A népességből pedig majdnem minden tizedik ember (37,4 ezer fő) élt
külterületen. Elsősorban a Tiszától nyugatra, az intenzív gazdálkodást folytató homokhátsági településeken a hetvenes-nyolcvanas években nemcsak a régi tanyákat újították fel, hanem korszerű, új épületeket
is emeltek a külterületeken. A tanyák többségére már eljutott a villany, legalább negyedük vezetékes vízzel, ill. minden nyolcadik-tizedik tanya vezetékes gázzal rendelkezik. A külterületi lakóépületek külső
megjelenése között talán még nagyobb az érzékelhető ellentét, mint a belterületek között.
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A külterületi lakott helyeken kivételesen találhatók komfortos, netán összkomfortos tanyák. Jellemzően a tanyavilágot komfort nélküli épületek alkotják. Mindez alacsonyabb életszínvonalat feltételez az ott élők vonatkozásában, de állampolgári jogon a tanyasit is ugyanazok a
szolgáltatások (energiaellátás, járható út) illetik meg, mint a belterületen élőt. Ezek igénybevétele
többletterhet ró a külterületen élő emberre és az önkormányzatra egyaránt. A vezetékes ivóvízellátást a legtöbb önkormányzat nem tudja biztosítani. Az egészséges ivóvíz kiszállítása a lakótanyákhoz a nagy kiterjedésű külterületre tekintettel lehetetlen, így a tanyasi rákényszerül fúrt vagy
ásott kútból (jellemzően szűrés nélkül) biztosítani az ivóvizet. A szennyvízelvezetés csak kivételesen és részlegesen oldható meg a külterületeken.
Az áramszolgáltatás kiépítése a teljes tanyavilágban megoldhatatlan. Mindössze néhány községben biztosított a lakott tanyák 100 %-os villanyellátása. A megye becsült tanyavillamosítási igénye
mintegy 3500 tanya. Néhány településen ugyanakkor jelentős nagyságú a külterületi gazdátlan villanyhálózat, melynek elavultsága, érintésvédelme életveszélyes helyzeteket teremthet.
A vezetékes gázellátás és a telefonhálózat kiépítése nem kötelező önkormányzati feladat,
de megvalósítása és igénybevétele a tanyai lakos számára többletkiadást jelent a belterületen élők
hasonló jellegű költségéhez képest.
A külterületi utak jellemzően földutak (a leginkább tanyás térség domborzati adottságainak megfelelően homok borításúak), melyek az időjárástól függően télen az esőzés, havazás, míg
nyáron homokfúvás miatt jelentős karbantartásra szorulnak. Az Ötv. alapján ezek fenntartása az
önkormányzatot terhelik.
A hulladékszállítás az önkormányzat rendeletében szabályozott kötelező közszolgáltatás,
de a külterületi úthálózat kiterjedtsége miatt a tanyavilág számára nehezen megvalósítható.
g) Műemlékvédelem. Az épített környezet védelme, annak funkcionális és esztétikai fejlesztése, illetve tájjellegének fenntartása a régió-imázs és -marketing, továbbá a turizmus szempontjából szintén fontos feladat. A tájspecifikus építészeti műemlékeknek a természeti értékekkel
harmonikus egységet kell képeznie a fenntartható vidékfejlesztést szolgálva.
A megye védett műemlékekben szerény jelentőségű. Főként történelmi városokban (Szeged, Hódmezővásárhely, stb.) maradtak fenn. Az összes műemlék alig egytizede található falusias, kisvárosi környezetben. A tanyavilág és a kistelepülések döntően mezőgazdasági (helyi érdelemre érdemes) környezeti emlékei javarészt feltáratlanok.
Jelentősek a mezővárosi, Tisza-vidéki helyi értéket képviselő fennmaradt építmények,
gazdálkodási létesítmények.
g1) A megye legfontosabb védendő értékei:
 A kunhalmok a mai épített környezet arculatát történeti szempontból meghatározó
objektumok (az 1996. évi LIII. tv. 23.§ (2) bekezdése alapján védelem alatt állnak.)
 A csekélyszámú középkori épületmaradvány (szegedi várrom, alsóvárosi ferences
templom) állagmegóvása, felújítása jelenleg is folyik.
 A 18–19. századi, zömében egyházi épületek, amelyek közül több korabeli vagy pedig
néhány évtizeddel későbbi városképi együttes része (hódmezővásárhelyi Református
Öregtemplom, makói Református Újtemplom és a Szent István-templom, a pitvarosi
Evangélikus templom, a nagymágocsi kastély, a dorozsmai szélmalom, stb.).
 Főleg a 19. század második felében és a 1900-as évek elején épült városnegyedek,
épületegyüttesek. (Szeged árvíz után épült Belvárosa, Hódmezővásárhely, Makó,
Szentes központi részei.)
 Az „ősi” életmódhoz (halászathoz, földműveléshez, pásztorkodáshoz) kapcsolódó
építmények, épületegyüttesek és egyéb emlékek (csongrádi régi Belvárosa, szegedi és
tápéi 19. századi parasztházak, Hódmezővásárhely, Makó és Szeged környéki tanyák).
 Nemzeti emlékhelyünk: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
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g2) A térség épített környezetében (Csongrád Megyei Területrendezési Terve alapján) három övezetet különböztethetünk meg a rétegzettség szempontjából
 Történeti rétegzettség és kapcsolatrendszerük alapján együttes védelmet igénylő
települések. A megye észak-déli tengelyében folyó Tisza mentén található nagyvárosok alkotják ezt az övezetet. A megye északi részén Csongrád, Szentes várospárt, a déli részen Szeged, Hódmezővásárhely, Makó városhármast alkot. A csongrádi belváros (Halászfalu) területi műemléki védettséget élvez, Szentes – udvaros
halmaz településmagjával – jellegzetes alföldi parasztváros. Szeged tervezett körutas, sugárutas szerkezetével, elsősorban belvárosi neoreneszánsz, eklektikus, szecessziós, romantikus, klasszicista lakóházaival, iparos, kereskedő polgárházaival
őrzi a 19. század második felének építészeti arculatát. Hódmezővásárhely –„parasztváros” – sajátos kultúrájú, az egykori Hód-tó formáját ma már csak városszerkezetében őrző, hatalmas külterülettel rendelkező alföldi város, elsősorban 18–19.
századi műemlékekkel. Makó ma is őrzi folyó menti jellegét udvaros halmaz településmagjával (Kálvin tér műemléki környezete).
 Településszerkezeti hasonlóság következtében együtt kezelendő települések. Az
övezetet a 18-19. századi betelepítések során, az egységes tervek alapján létrehozott sakktábla alaprajzú telepített falvak alkotják, melyek főleg a megye délkeleti
részén találhatók. Értékük az egységes településszerkezetben rejlik.
 Tájképi értékük miatt együtt kezelendő települések. Csanytelek, Baks, Ópusztaszer,
Dóc és Sándorfalva a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területére esik, ezekhez nyugatról Kistelek kapcsolódik. Előbbiek az épített környezet, a táj és a település harmonikus kapcsolatának igénye, míg Kistelek főleg településszerkezeti sajátosságai
miatt érdemel kiemelt figyelmet.
1.9. Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései
A környezetvédelem egyik fő célja azoknak a kedvezőtlen környezeti hatásoknak a mérséklése, melyek közvetve vagy közvetlenül az ember egészségét károsítják. Egy terület népességének egészségi állapotát legnagyobb mértékben az életmód, az életmóddal kapcsolatos társadalmi tényezők, illetve genetikai adottságok, kisebb részben környezeti hatások és végül legkevésbé
az egészségügyi rendszer határozza meg. A környezet hatása azonban eltérő a különféle betegségeknél. Némely betegség kialakulását szinte teljes egészében kedvezőtlen környezeti hatások
okozzák, azonban a legtöbb betegség esetében a negatív környezeti hatások áttételesen, kockázati
tényezőként hatnak.
A környezet egészségre gyakorolt hatása részben az egészségi állapot és a környezet közötti bonyolult kapcsolatrendszer, részben a kutatások viszonylag csekély száma miatt Csongrád
megyében – különösen kistérségi és települési szinten – nehezen értékelhető. A környezet egészségi állapotra gyakorolt hatása elvileg a demográfiai mutatókban, a megbetegedésekben, illetve
az egészséget károsító hatások jelenlétében ragadható meg.
a) Csongrád megye demográfiai helyzete összességében jóval kedvezőtlenebb az országos
átlagnál. A születések száma alacsonyabb, a halálozások száma magasabb az országosnál. Ennek
következtében a természetes fogyás mértéke kétszerese a hazai átlagnak. Az egészségi állapot
szempontjából meghatározó korszerkezet is igen kedvezőtlen: magas az idős korúak aránya. Különösen rossz a demográfiai helyzet – és így a korszerkezet is – a megye keleti részén fekvő településein. A negatív tendenciák az utóbbi évtizedekben nagy időbeli állandóságot mutatnak. A
halálokokban Csongrád megye halálozási statisztikája követi az országos folyamatokat. 1997-ben
az első helyen a keringési rendszer betegségei (54%), másodikon a rosszindulatú daganatok
(23%) állnak, majd a balesetek (4,2%), az emésztőrendszer betegségei (3,9%), a légzőrendszer
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betegségei (3,7%), illetve az öngyilkosságok (3,2%) következnek. Az országos folyamatoktól
való negatív eltérések (szív- érrendszeri betegségek, öngyilkosságok, balesetek) nem környezeti
hatásokból, hanem a korösszetételből, illetve pszichés problémákból adódnak. A halálokok részletesebb bontásából származó területi anomáliák és azok környezeti etiológiája, továbbá megyén
belüli térszerkezete nem ismert, további kutatásokat igényel.
b) A megbetegedésekről kevésbé pontos adatok állnak rendelkezésre, mint a halálozásról.
A betegségstruktúra megegyezik az országossal mind a háziorvosi, mind a gondozóintézeti, mind
a kórházi betegstatisztika szerint. A megyében nem gyakoribbak azok betegségek, melyekért közvetlenül a környezeti hatás lenne a felelős. A környezeti ártalmak közvetett hatása szempontjából
a primer hörgőrákos, asztmás, bronchitises, pollenallergiás és heveny szívizom-infarktusos betegek országost meghaladó mértékét kell kiemelni, emellett folyamatosan emelkedik az újonnan
felismert rosszindulatú daganatos megbetegedések száma is. A primer hörgőrák és a heveny
szívizominfarktus esetén azonban nem igazolható egyértelműen a környezeti hatás. A környezet
szerepe leginkább a légzőszervi betegségek: a pollenallergia, az asztma és a bronchitis esetében
fontos. A 100 ezer lakosra jutó új asztmás betegek száma Csongrád megyében 128,2, amely meghaladja mind a dél-alföldi (108,4), mind az országos (114,0) átlagot. Aggasztó, hogy az elmúlt 20
évben a tüdőszűrő vizsgálatok száma az egyharmadára csökkent, miközben az utóbbi néhány évben a tbc-s megbetegedések száma ismét emelkedett (míg 1990-ben 485 új beteget vettek nyilvántartásba, 1996-ban már 641-et). Határozottan és folyamatosan emelkedik a tüdőrákos betegek
száma is, a nyilvántartásokban majd kétszer annyian szerepeltek, mint 1980-ban. (Az országosan
is romló helyzetben Csongrád megye helyzete kirívóan rossz.)
Valószínű, hogy a rosszindulatú daganatos megbetegedések számának emelkedéséhez
hozzájárul a környezet állapota is. Elsősorban a higiéniás körülményekre és a technológiai fegyelem be nem tartására vezethető vissza a szalmonellás megbetegedések kialakulása, mégis itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Csongrád megye harmadik a 100 ezer lakosra jutó megbetegedések számát figyelembe vevő listán Vas és Veszprém megye után. Kedvező a helyzet ugyanakkor az egyéb fertőző megbetegedések, mint pl. a kullancs-encephalitis terén: 1997-ben mindössze egy bejelentett beteg volt.
c) A megyében nincs olyan nagy volumenű, koncentrált környezetszennyezés, mely közvetlenül veszélyeztetné az egészséget. Az egészséget közvetve károsító környezeti hatások közül
a légszennyezettség a megyében a legfontosabb. Az egészség szempontjából kiemelendő a megyében a közlekedés egyre növekvő por és nitrogén-dioxid kibocsátása a nagy forgalmú utak
mentén, illetve nagyobb településeken, a homokháti települések szálló por szennyezése, a levegőben található allergén pollenek mennyiségének folyamatos növekedése. Ha a por és pollenszenynyezés mértéke a jövőben nem csökken, akkor vélhetően tovább fog növekedni a megyében az
asztmás, a bronchitises és a pollenallergiától szenvedő betegek egyébként is magas száma. Az
egészségre káros légszennyezettséghez hozzájárul, hogy kicsi a megye erdősültsége (7,1%), nagy
a szántóterületek aránya, kevés a külterületeken a szél ellen védő fasor, nem megoldott a parlagon
hagyott területek gyommentesítése, a lakosság viszonylag nagy százaléka él városokban, melyeknek sajátos mikroklímája van, továbbá sok a megyén áthaladó, nagy forgalmú út. A közlekedés
zajszennyezése a forgalmas tranzitutak mellett és a tömör beépítésű belvárosi területeken jelentős.
A zaj hatása az egészségre közvetve érvényesül, mivel növeli a stresszt. A szennyezett felszíni
vizek egészségkárosító hatása a megyében közvetlen nincs jelen, mivel kevés a szennyezett vízzel
érintkezők száma. A felszín alatti vizek az ivóvízellátás szempontjából fontosak. Néhány eseti
fertőzéstől eltekintve a megye ivóvize nem károsítja az egészséget, az egészségre különösen ve-
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szélyes anyagokat csak korlátozott mértékben tartalmaz (vas, mangán, ammónia, arzén, metán). A
megye talajainak szennyezettsége sem bír közvetlen egészségügyi kockázattal.
d) A megye környezet-egészségügyi helyzetét speciális tényezők is befolyásolják. Magas a
városban élők száma, így több ember kerül kapcsolatba olyan egészségkárosító környezeti ártalmakkal, mint a városi stressz, szennyezett levegő. Relatíve magas a külterületi, tanyai népesség száma. A
tanyákon élők nehezebben jutnak egészséges ivóvízhez, jobban ki vannak téve a szálló por és pollenszennyezésnek, emellett sokkal rosszabb az egészségügyi intézményekbe jutásuk lehetősége is.
A megyén áthaladó forgalmas tranzitutak egészségkárosító levegő- és zajszennyezést jelentenek a közelükben élők számára, ezen kívül jelentős baleseti kockázatot is jelentenek. A
10000 lakosra vetített közúti közlekedési balesetben meghalt, vagy megsérült személyek száma
Csongrád megyében (26,6) meghaladja az országos átlagot (25,7), bár 1990 óta (1499) jelentősen
csökkent (1998-ban 840).
Összességében az emberi egészség és a környezet kapcsolatrendszeréből kiemelhető, hogy:
 a megyében az egészségi állapot és környezet kapcsolatáról nehéz képet alkotni, mivel a környezeti hatások egy-egy betegség etiológiájánál eltérőek, az egészségi állapotról kevés adat áll
rendelkezésre különösen kistérségi és települési szinten, illetve eddig a kérdéskörnek csak
egy-egy elemével foglalkoztak a kutatások,
 a megyében nem magasabb az olyan betegségekben elhunytak száma, melyeket közvetlen
környezetszennyezés okoz és nem mutatható ki a nagyobb környezeti kockázatú „civilizációs” betegségek (pl. tüdő, légcső, hörgő, húgyhólyag, vese, gyomor daganatok, bizonyos keringési betegségek) magasabb aránya sem a haláloki statisztikában,
 a megyében a környezeti ártalmak vélhetően az országos átlagnak megfelelő mértékben járulnak hozzá az egyébként kedvezőtlen egészségi állapothoz,
 a betegségstatisztika alapján a megbetegedések közül környezeti szempontból ki kell emelni a
bronchitisesek, asztmások és pollenallergiások magasabb arányát,
 a rosszindulatú daganatos betegségek számának növekedéséhez valószínűleg hozzájárulnak a
környezeti ártalmak is, azonban ennek konkrét mértékéről a megyében nincsenek adatok,
 a megyében nincs olyan nagy volumenű, koncentrált környezetszennyezés, mely közvetlenül
veszélyeztetné az egészséget,
 az egészséget közvetlenül főleg a levegő szennyezettsége (por, pollen, kipufogógázok) veszélyezteti,
 a környezet-egészségügynél figyelembe kell venni a megye speciális adottságait: a városi és
külterületi népesség magas arányát és a forgalmas átmenő utakat.
1.10. Hulladékgazdálkodás
Nemzetközi tapasztalat, hogy az ember által okozott környezetkárosítások között az egyik
legnagyobb gondot a hulladékok mérhetetlen növekedése, a probléma kezelésének nagyfokú
megkésettsége jelenti. (Nem véletlen, hogy az 1970-es években készült világmodellekben a környezetszennyezést jórészt a hulladék-kibocsátással jellemezték.) Ha a kibocsátott hulladékok
biztonságos lerakása, illetve ártalmatlanítása, vagy valamilyen módon a termelési folyamatba való
visszavezetése nem megoldott, a hosszú évtizedek alatt felhalmozódott hulladék, nemcsak a talajt
és közvetve a felszíni és felszín alatti vízkészletet szennyezi, a levegő minőségét kedvezőtlenül
befolyásolja, hanem jelentős tájromboló és életminőséget rontó hatása is van. Különösen igaz ez
akkor, ha a lerakók helye, veszélyeztető képességük mértéke, illetve az ott elhelyezett hulladékmennyiségek nem ismertek. Éppen ezért fontos, hogy a megye területén található hulladéklerakók
szakszerű felmérése megtörténjék.
A hulladékprobléma kezelésének folyamatos halogatása miatt az ezzel összefüggő környezeti gondok felszámolása vélhetően a következő évtizedekben az egyik legnehezebb és legköltségesebb feladat lesz mind a hatóságok, mind a települések számára. Ezért nem tekinthető
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véletlennek, hogy a hulladékgazdálkodási törvény megalkotása során a megcélzott átfogó feladatsortól sokan megrettentek, ami a törvény késéséhez és részleges „felpuhulásához” vezetett.
A dél-alföldi régió és benne Csongrád megye hosszú távú hulladék stratégiája még nem
született meg*, pedig ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy egységes, minden részében jól átgondolt,
a hulladék minimalizálás és a maximális újra hasznosítás elvén működő hulladékgazdálkodás alakuljon ki a térségben. A rendszer hatékony működtetése csak üzleti alapon volna el képzelhető, amit
mindenképpen meg kell előznie gazdaságossági számításoknak. A hosszú távú működés másik nagyon fontos eleme a kiszámítható hulladék politika. Az elkészült törvény alapján a hulladékokkal
kapcsolatos problémakör jelentős részben önkormányzati feladattá válik, amit a stratégia és remélhetően a feladathoz rendelt források ismeretében (?), döntéseikkel módjukban is áll megoldani.
a) Az ipari termelés során keletkezett hulladékok mennyisége viszonylag pontosan követhető, mivel a cégeknek évenkénti jelentési kötelezettségük van az illetékes minisztérium felé. A
Gazdasági Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a megyében 1998-ban 20500 tonna ipari
termelésből származó nem veszélyes hulladék képződött. Elsősorban a nagyobb városokban keletkezik az ilyen típusú hulladékok 85-90 %-a. Ezek közül is kiemelkedik a két megyei jogú város
Szeged és Hódmezővásárhely (7250 t/év és 7403 t/év). Hódmezővásárhelyen a porcelán gyár
hulladéka messze kiemelkedik a többi termelőüzem közül a maga 5000 t/év kibocsátásával. A
cégek saját bevallásuk szerint a keletkezett hulladékot maguk is igyekeznek felhasználni, illetve
másik fél számára értékesíteni. A megye területén jelentős mennyiségben képződik fém, műanyag, papír, kerámia és textil hulladék, kisebb mennyiségben gumi és üveg hulladék.
b) A megye területén keletkezett és nyilvántartott veszélyes hulladékok pontos mennyiségi adatainak gyűjtését a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség (ATIKÖFE) végzi.
1998-ban mintegy 129672 tonna különböző veszélyességi osztályokba sorolt veszélyes hulladék
keletkezett, melynek jelentős hányada a II., kisebb hányada az I., míg minimális része a III. veszélyességi osztályba tartozik (a legveszélyesebb az I. osztályú). A veszélyes hulladék 49 %-át a
telephelyről elszállították a vállalatok, 5,6 %-át tárolták helyben és mindössze 0,04 %-át ártalmatlanították égetéssel. A fennmaradt 45 % veszélyes hulladék magán hulladék-szállítók által
elszállításra került megyén kívüli ártalmatlanító telepekre. A veszélyes hulladékok szállítása
megoldottnak tekinthető. A veszélyes anyagok szállításáról rendelkező európai szabvány (ADR)
hatálya alá esik immár Magyarország is, így csak az ilyen vizsgával rendelkezők szállíthatnak
veszélyes hulladékokat. Az átmenetileg tárolt hulladék jelentős része fúrási iszap. A nagyobb
városok egészségügyi hulladékainak kezelési gondjai megoldottnak mondhatók.
c) A kőolajkutatás során az elmúlt több mint 3 évtizedben kb. 1500 kút mélyült és a kutatás és termelés során nagy területek szennyeződtek el. A fúrási iszapok nehézfémtartalmuk és
olajtartalmuk miatt veszélyes hulladéknak minősülnek. Az 56/1981.(XI.18.) MT. a veszélyes
hulladékok kezelésére vonatkozó rendelet hatályba lépéséig hatalmas mennyiségű fúrási iszap
keletkezett, amelynek túlnyomó része ma is a fúráspontok mellett található.
A lefúrt kutak üzembe állítása és későbbi üzemeltetése alatt a gyakori rétegkezelés során
használt adalékanyagok hulladékai is többnyire a helyszínen maradtak. Ezen szennyező anyagok
szokásos földmedencés tárolása nyilvánvalóan talajszennyezés forrása volt. 1995-96-ban a MOL
Rt. részvénykibocsátását megelőzően független auditáló cégek felmérték a vállalat környezetvédelmi tartozásait, melyek közül az egyik legjelentősebb a kutak mellett hagyott nehézfém tartalmú iszapok ártalmatlanítása (kb. 2 milliárd Ft). Az algyői olajosiszap-tóban tárolt 1800 köbméter
*

Készülőben van ugyan egy a dél-alföldi régióra vonatkozó operatív hulladékgazdálkodási program, azonban ennek
sikere átfogó koncepció és stratégia nélkül kérdésesnek látszik.
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veszélyes hulladék teljes mennyiségét ártalmatlanították, a terület rekultivációja befejeződött
1997-ben. A talajvíz-szennyezés felszámolása 1998-ban megkezdődött. Az olajjal szennyezett
területek rekultivációja (talajcsere, vagy helyszíni kezelés) csak az utóbbi években történik, a
korábbi évtizedekben a szennyezett talajokat nem kezelték, változatlanul a helyszínen maradtak.
d) A mezőgazdasági tevékenységből származó szilárd hulladék mennyisége nehezen becsülhető. Komposztálás helyett, általában a települési lerakókba szállítják és ott a kommunális
hulladékokkal együtt kezelik, ami így csak a lerakó telítettségét növeli. Külön potenciális veszélyt
jelent a még meglevő nagyüzemi állattartás során keletkező hígtrágya. Nem terjedtek még el a
korszerű hulladékszegény technológiák, a hulladékminimalizálás és -hasznosítás mértéke nem
megfelelő. Csekély mértékben használják a gazdák a termelésben a különböző biotechnológiai
módszereket, környezetbarát kisüzemi termelési technológiákat.
e) A megye hulladéklerakóinak egységes szempontú felmérését a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala két időpontban végezte el (1981 és 1994). A lerakók jellege miatt
a felméréshez kapcsolódó adatok többnyire becsültek, esetenként hiányosak, ami természetes, hiszen gyakran a lerakó üzemeltetője sem rendelkezik még hozzávetőleges adatokkal sem. A két említett felmérésen túl az elmúlt évek során több esetben is megkeresték az önkormányzatokat a lerakókra, illetve a hulladékgyűjtésre vonatkozó információért (legutóbb 1999 végén éppen e program
elkészítéséhez). A beszerzett adatok így is csak hozzávetőlegesek – különösen a kis településeken –
ahol még a járatszám alapján történő becslés módszere sem alkalmazható, mivel a beszállítás egyénileg is történik. (4. táblázat). Legmegbízhatóbb adatszolgáltatók a hídmérleggel rendelkező telepek,
ahol pontos mérés alapján történik a lerakás (Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Szeged). Tapasztalatunk szerint a különböző forrásokból szerzett adatok esetenként jelenősen eltérnek egymástól, azonban mégis ez a „sokcsatornás” adatgyűjtés lehet az útja a valós értékelésnek. (Sok esetben
ugyanis az egykori lerakó már nem üzemel, ugyanakkor reális környezeti veszélyforrás.) Az egykori
és mai hulladék-elhelyezések pontos ismerete azért is fontos, mivel a megye területének jelentős része a
felszín alatti vizek potenciális veszélyeztetettsége miatt csak korlátozottan alkalmas lerakásra.
4. táblázat: A Csongrád megyében keletkezett kommunális hulladék mennyiségek: ezer m3/év:
(Forrás: Csongrád megye kommunális hulladékgazdálkodási stratégiája)
Település
Megye összesen
Ebből:
Szeged
Hódmezővásárhely
A többi 57 település

1985
403,7

1992
681

1996
800

2000 *
930

244,8
90,3
158,6

350
100
231

380
125
295

420
140
370

* becsült adat

A keletkezett kommunális hulladék összetételéről is nehezen kapható megbízható érték.
(Hódmezővásárhely környezeti programja például egy fővárosi adatokon alapuló becslést használ
a hulladék százalékos összetételének meghatározására, melyet egy jó kiindulási alapnak tekinthetünk a megye városi hulladék-összetételének megítélésekor.)
A szelektív hulladékgyűjtés még nem nőtt ki a gyermekcipőből. Igaz a megyében többfelé van
biztató kezdeményezés, azonban ezek megvalósítása a jó szándék mellett nem egyszer laikus kivitelezéssel párosul, s szintén hiányos a megfelelő társadalmi reakció. Megyeszerte jelentős probléma az
illegális hulladéklerakók gyakori előfordulása, amely a társadalom környezeti tudatát is minősíti.
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Pozitív előrelépésként említhető az utóbbi években létesített és immár az európai normáknak is megfelelő három nagy regionális lerakó (Hódmezővásárhely, Makó, Szentes), illetve a
szelektív gyűjtés területén az 1999-ben üzembe helyezett szegedi hulladékválogató, ami jelenleg
kísérleti üzemben működik.
A megyei Területfejlesztési Koncepcióban szereplő potenciálisan megvalósítandó lerakók egy
része újragondolásra szorul és elsősorban térségi megoldást kíván. A közelmúltban a mórahalmi kistérség és a vele közösen a Regionális Önkormányzati Társulást létesítő 25 település nemzetközi pályázatot nyújtott be regionális lerakójának létesítésére, legújabban azonban az is felvetődött, hogy ezen
települések nagyobb része a szegedi hulladék-programhoz kapcsolódjon.
f) Mindezek alapján elmondható, hogy a megyében jelentkező hulladékproblémák megoldásához vezető első lépés már sejthető, ez pedig a hulladék rendezett elhelyezése. Valós probléma azonban az eddigi hulladéklerakások hosszú távú felszámolása.
1.11. Szennyvíz
Csongrád megyében a csatornázottság jelentősen elmarad a vízellátás területén elért színvonaltól, azaz a közműolló nagyon nyitott. A legutóbbi időkig nem kezelték kiemelt problémaként a
szennyvizek elhelyezésének szikkasztásos módját. A napi gyakorlatban megtűrt megoldásnak számítanak a háztartásokban a szikkasztók és derítők, s nem ritkán a településekhez közeli, mélyen fekvő
területet jelöltek ki a szippantással gyűjtött szennyvizek leeresztésére. A szippantással gyűjtött szennyvizek elszállításának magas fajlagos költsége pedig inkább riasztja, mint ösztönözi a lakosságot, így
napjainkra valós problémává vált a talajvizek szennyvizekből eredő jelentős elszennyeződése. (Külön
gond, hogy ennek mértékére nem rendelkezünk igazán megbízható becsléssel sem.)
A szennyvízelvezető csatornahálózat hossza a megyében 1996-ban 539 km volt, amely a jelentős fejlesztést megvalósító Hódmezővásárhelyt kivéve napjainkig nem változott jelentősen. A
közcsatornába bekötött lakások száma az összes lakások számának 36 %-a. Az 1996. évi állapot
szerint a közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége: 51958 m3/nap. A lakosság számát
és a településtípust figyelembe véve, a megyében keletkezett összes szennyvíz mennyiségét mintegy
65000 m3/nap-ra becsülik. Ennek egy részét közműpótlókban gyűjtik. Egy 1994-es felmérés szerint
(Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala) 18 településen szikkasztották el a gyűjtött szennyvizeket a helyi önkormányzatok saját hatáskörben erre a célra kijelölt területein (amiből
11 önálló, csak erre a célra kijelölt volt, a fennmaradó 7 pedig a települési szilárd hulladékokkal
közösen egy telepen történt). A tisztítóval rendelkező települések művei közül vannak olyanok,
amelyek jelenleg is alkalmasak közműpótlókból gyűjtött szennyvizek fogadására, ami a környékben
keletkezett szippantott szennyvizek biztonságos elhelyezését lehetővé teszi.
1996-ban 14 szennyvíztisztító mű üzemelt a megye területén, melyeknek mindössze 34770
3
m /nap a kapacitása. Ebből naponta csak 4700 m3 szennyvíz mechanikus tisztítására van lehetőség és
emellett hiányzik a biológiai fokozat. Az üzemelő telepek átlagos kapacitás-kihasználtsága kb. 40 %os volt. Ez lehetővé tette, a meglévő telepek környékén, a hálózat bővítését. Ilyen kezdődött meg
Hódmezővásárhelyen, Algyőn és napirenden van a szegedi hálózat bővítése is. (5. ábra).
Szegeden a biológiai fokozat hiánya okozza a legnagyobb gondot, aminek megoldására a
város ISPA pályázatot adott be, mely a teljes szennyvíztisztító rendszer kiépítését finanszírozná
és jelentős csatornaépítést tenne lehetővé, ez egyúttal a jelenlegi közvetlen tiszai bevezetések
jelentős csökkentését, később megszűnését is eredményezné.
Az állattartó telepeken keletkezett folyékony hulladék mennyiségéről (hígtrágya) még
becsült adat sem áll rendelkezésre, feltételezhetően nagyobb mennyiségek halmozódhattak fel
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belőle egyes területeken, melynek ártalmatlanítása nem megoldott. Megoldatlannak mondható a
településeken (az önkormányzatok állattartásra vonatkozó rendeletei ellenére is) a lakossági állattartáshoz kapcsolódó szennyvízelhelyezés.
A belterületi állattartásból származó szennyvizek mennyisége szintén nehezen becsülhető, mivel ezek a lakóterületek közvetlen közelében helyezkednek el, ezért szennyező hatásuk igen
jelentős lehet. Az így tartott állatok számát önkormányzati határozatokkal kellene szabályozni,
elvileg ezeknek a rendeleteknek tartalmazni kellene a tartás körülményeit és a keletkezett hulladékok biztonságos elhelyezési módjait is, betartatásuk szintén önkormányzati feladat.
1.12. Zaj
Az ipari, üzemi jellegű zajkibocsátás mértéke, illetve a kisugárzott zaj által érintett lakóterület nagysága az utóbbi években fokozatosan csökkent. A rendszerváltozást követően a nagyipari
üzemek termelése visszaesett, esetleg meg is szűnt, ami kihatott a zajkibocsátásra is. Ezzel párhuzamosan ugrásszerűen megnőtt a kisvállalkozások száma. Ezek sok esetben lakókörnyezetben
alakították ki telephelyeiket, működésük zaja sok esetben zavarja a lakosságot.
A szórakoztató létesítmények zajkibocsátása mind a mai napig jogos lakossági panaszok
forrása. Sajnos, mint Magyarországon általában, így a megyében sem érvényesül az a kívánalom,
hogy ezek a létesítmények teljesen zártak, vagy lakott területtől távol legyenek.
A környezeti zajforrások közül a közúti közlekedés az, amely a legnagyobb mértékben és
legnagyobb területet terhel zajjal. Ez elsősorban a tranzit utakra vonatkozik, de hasonló zajterhelés tapasztalható sűrű beépítésű, nagy forgalmú belvárosi területeken is.
A zajvédelmi övezeti rendszer meghatározásakor a megyében érvényes zajterhelési követelmények és a terület zajterhelése jelentette az alapot. A zajterhelés mérése és számítások alapján övezetek jelölhetők ki: túlterhelt területek (a terhelés csökkentendő), nem terhelhető területek, mérsékelten
terhelhető területek, ipari területek, "csend" övezet, egyéb területek, nemzetközi övezetek.
1.13. Környezetbiztonság
A természeti és környezeti katasztrófák világszerte tapasztalható megszaporodása (illetve
ezen események fokozott szerepeltetése a médiákban) mára már kiemelt társadalmi érdeklődést
irányított a környezetbiztonságra. Ennek is köszönhető, hogy elfogadásra került a hosszabb idő
óta várt katasztrófa törvény (1999. évi LXXIV. törvény). Ez alapján a katasztrófavédelmi igazgatóságra hárul a környezetbiztonsági feladatok döntő része. A potenciális veszélyforrások néhány elemét egyes önállóan tárgyalt tényezőnél érintettük (árvíz, vízszennyezések, hulladékok,
stb.), több azonban sajátos figyelmet érdemel:
a) A terület földtani viszonyai miatt a megye földrengéstani szempontból biztonságosnak tekinthető. Számottevő erősségű rengés évszázadok óta nem fordult elő és nem is várható. Szeizmikus
hatás inkább csak a szomszédos területeken kipattant rengések következtében valószínűsíthető.
(Megyénkhez legközelebb Kecskemét térségében fordult elő közepes erősségű rengés 1911-ben.)
b) Mivel Csongrád megye hazánk legjelentősebb szénhidrogén-termelő területe, ez többoldalú
környezetkockázatot is jelent. A szénhidrogén termelés során további szennyező forrás az elsősorban
műszaki balesetek, meghibásodások, vezetékrongálások következtében kiömlő nyersolaj.
c) Sajátos – éghajlati viszonyoktól is függő, de szinte teljes egészében emberi mulasztásokra visszavezethető – környezeti kockázati tényezőt jelentenek az erdőtüzek.
d) Bizonyos regionális tényezőkkel is számolni lehet (a Paksi Atomerőmű, a jugoszláviai
bombázások esetleges hatásai), ezek azonban jellegük miatt nem a megyében jelentenek igazi
biztonsági kockázatot.
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1.14. Környezeti marketing
Egy program megvalósításának sikere nagyban függ attól, hogy annak milyen a társadalmi
fogadtatása – különösen igaz ez a környezetvédelem területére. Nem elegendő a problémák és a
megoldások felvázolása, azt végre is kell hajtani, úgy, hogy annak a lehető legnagyobb legyen a
társadalmi hasznossága. A jelenlegi környezeti program készítésével párhuzamosan folyó megyei
marketing stratégiai program éppen ezt a célt szolgálja, és a környezetvédelemre vonatkozó fejezetet is tartalmaz, konkrét, a lakosságot és a gazdálkodó szervezeteket egyaránt érintő feladat
megjelölésekkel.
A marketing program készítését egy kutatási szakasz előzte meg, ennek eredményei alapján megfogalmazható, hogy a megye lakossága fogékony a környezetvédelmi problémák iránt, a
többség hajlandó lenne társadalmi munkát is végezni azért, hogy a környezet minősége javuljon.
A területfejlesztési koncepcióban felsorolt környezeti problémák (árvíz veszélyeztetettség, belvíz
elöntés, települési közmű ellátottság ...) fontosságát – nyilvánvalóan a helyi sajátosságok miatt –
kistérségenként eltérő módon ítélik meg a lakosok.
A felmérés tanulsága szerint a gazdálkodók is alkalmaznának környezetkímélő technológiákat, de olykor a megfelelő eljárások, vagy csak az azokra vonatkozó információk hiánya miatt,
ezek a próbálkozások ma még gyermekcipőben járnak.
Fontos még kiemelni, hogy az emberek a turisztikai cél kiválasztásánál, legalább olyan
jelenőséget tulajdonítanak a környezet minőségének, mint a szálláshely ellátottságnak, vagy a
turisztikai látványosságokban való gazdagságnak.
A készülő marketing program célja, hogy feltárja és megismertesse a már meglévő és a
potenciális lehetőségeket a megfelelő célcsoportokkal, és elősegítse ezek megvalósulását.
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2. CSONGRÁD MEGYE KISTÉRSÉGEINEK
VÁZLATOS KÖRNYEZETI SWOT- ANALÍZISE
A programkészítés során – az ágazati adatgyűjtéssel párhuzamosan – a megye valamennyi települést felkerestük és a helyi vezetők, szakemberek segítségére alapozva értékeltük a települések
környezeti viszonyait (környezetvédelem jogi megalapozottsága, környezeti adottságok és problémák, stb.), erre alapozva településszintű környezeti SWOT-analízist készítettünk. Ez a feldolgozás a helyzetértékelő kötet részét képezi, de szeretnénk leszögezni, hogy ebben nem vállalkozhattunk a települések nagy részénél hiányzó környezeti programok helyettesítésre. Jelenleg a rövid térségi értékeléseket (környezetvédelmi szempontú SWOT) adjuk közre.
2.1. SZEGEDI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a külterületek infrastrukturális hiányossá a térség központi települése rendelkezik
ga számottevő veszélyforrást jelent;
környezetvédelmi programmal, melynek
 jelentős a potenciálisan ár- és belvízveaktualizálása folyamatban van;
szélyes területek aránya;
 a települések belterületén nagyfokú a ve a vízfolyások jelentős szennyezéssel terhelzetékes ivóvíz- és gázellátás, az utak túltek;
nyomó többsége burkolt;
 a közlekedési előnyök mellett a nagy for kedvező természeti adottságokkal rendelkegalmú utak környezetterhelése jelentős;
zik: szénhidrogének, felszíni és felszín alatti
 az ipari üzemek emissziói jelentősek,
vízkészletek, termálvizek, vízi szállítás legyakran határérték fölöttiek;
hetőségei, kitermelhető építési homok;
 a szénhidrogén-termelés környezeti koc kedvező klimatikus (az ország legnapfényekázatai és környezetkárosítása.
sebb területe), megfelelő talajadottságok és a
tradicionális feldolgozóipar jó gazdasági báLehetőségek
zist jelent a mezőgazdasági termelés számára;
 a környezeti terhelések jelentős része visz kedvező közlekedésföldrajzi helyzet, haszaszorítható olyan infrastrukturális fejtár-menti fekvés;
lesztésekkel, amelyekhez támogatások pá jó belső közlekedési kapcsolatok,
lyázhatók az EU előcsatlakozási program a települések közül több rendelkezik körjaiban (szennyvíztisztítók, csatornahálózat);
nyezeti programmal, vagy a környezet ál a „látókörbe került” plazmaerőmű megépílapotát javító rendeletekkel;
tése stratégiai fontosságú elem lehetne a tá a hulladékhelyzet (a szegedi hulladékudvar
gabb térség hulladékgazdálkodásában is;
létesítésével) sokat javult, és a regionális
 a közlekedési fejlesztésekkel (autópálya
hulladékgazdálkodással tovább javulhat.
megépülése a határig, déli vasúti összeköttetés megteremtése) tovább javulhat a
Gyengeségek
vidék regionális szerepe, élénkülhet a be a hulladékgazdálkodásban elért eredméruházási kedv;
nyek ellenére továbbra is sok az illegális
 megfelelő marketinggel a jelenleginél is
szemétlerakó, az elkészült hulladékválovonzóbb idegenforgalmi célpont lehet a
gató kihasználtsága még alacsony, a jekistérség;
lenlegi lerakó nem megfelelő;
 az adottságokra alapozott környezetkí a szennyvíz elvezetése és kezelése nem
mélő gazdálkodás (pl. gyümölcstermelés)
megoldott a települések többségében, a szejó piaci lehetőségekhez juthat az EU-ban.
gedi szennyvíztisztító kiépítettsége hiányos;
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Veszélyek
 megfelelő nemzetközi szabályozások és
szerződések hiányában a kistérség két meghatározó folyója súlyos, akár visszafordíthatatlan károsodást szenvedhet;
 a késlekedő közlekedéshálózati fejlesztések
esetén a növekvő forgalom további levegőminőség-romlást eredményezhet;

 a hulladékgazdálkodás és a szennyvízkezelés
jelenlegi hiányosságai mind a felszínalatti vizekre, mind a talajokra nézve hosszabb távon
súlyos károsodást jelenthetnek;
 az ár- és belvízvédelmi fejlesztések elmaradása jelentős veszélyforrást állandósítana;
 a szénhidrogén-kutatás és -termelés környezeti kockázatai;

2.2. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a kistérség központja rendelkezik olyan környezetvédelmi programmal és területrendezési tervvel, amely a kistérség többi településének érdekeit is figyelembe veszi;
 a településeken jelentős infrastrukturális
beruházások zajlanak, amelyek a szennyvízés a hulladék-elhelyezés feszültségét többékevésbé megoldják;
 a mezőgazdaság természeti és társadalmi
feltételei kiemelkedően kedvezőek;
 kedvezőek a helyi rekreációs adottságok;
Gyengeségek
 a terület jelentős része mély fekvése miatt
ár- és belvízveszélyes;
 a folyékony települési hulladék gyűjtése és
kezelése Hódmezővásárhelyen kívül még
megnyugtató megoldásra vár;
 az alacsony erdősültség és a nagy táblaméretek deflációs problémákat okoznak;
 a hódmezővásárhelyi ATEV légszennyezése
jelentősen rontja a lakosság komfortérzetét.

Lehetőségek
 a tervezett közúti fejlesztések jelentősen
csökkenthetik az átmenő forgalom okozta
szennyezéseket.
 az eddig csak részben kiaknázott potenciálok
– például a termálvíz – a kistérség vonzerejét
a mostaninál is nagyobbra növelhetik;
Veszélyek
 a vízügyi fejlesztések elmaradása főként
belvízproblémákat okozhat, de árvízi kockázattal is járna;
 a holtágak rehabilitációjának elmaradása, a
mártélyi holtág környezetének megoldatlan
szennyvízelhelyezése jelentős értékvesztéssel jár;
 a Tiszát ért (illetve potenciális veszélyt jelentő) szennyezések hosszú távú környezeti
kockázatai;
 a veszélyeshulladék-lerakó környezeti kockázata.

2.3. MAKÓI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a térség határmenti fekvése miatt kedvező a
közlekedésföldrajzi helyzetben van, jók az
adottságok az interregionális együttműködés
fejlesztéséhez;
 jelentős felszíni és felszín alatti vízbázis áll
a fogyasztók rendelkezésére;
 a termőföldek minősége kitűnő, az egyéb
természeti adottságok (pl. magas napfény-
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tartam) kedvezőek a tradicionálisan sok embernek megélhetést biztosító intenzív mezőgazdasági termelés számára;
 a települések vezetése többnyire a környezetvédelmi célú fejlesztések elkötelezett híve;
Gyengeségek
 országon belüli periférikus fekvés;
 a rendelkezésre álló vízkészletek szennyezésének kockázata számottevő;

 jelentősek az infrastrukturális elmaradások –
különösen a folyékony és szilárd települési
hulladék esetében;
 az erdősültség foka a lehetőségekhez képest
igen alacsony;
 a jelentős átmenő forgalom miatt fokozott a
légszennyezés, számottevő a balesetveszély
illetve az utak menti szennyezés.
Lehetőségek
 a regionális együttműködések keretében a
környezet állapotát előnyösen érintő beruházásokra pályázatok útján támogatások szerezhetőek (pl. PHARE CBC);

 a védett természeti és kulturális értékek
vonzó célpontjai lehetnek a falusi és az
ökoturizmusnak;
 a vízbázis-védelemhez is igazodó környezetbarát mezőgazdaság termékeinek kedvező piacra jutási lehetőségei lehetnek az EU
csatlakozás után.
Veszélyek
 a Maros vízminősége, illetve a hordalékkúp
vízbázisának védettsége meghatározó részben a határainkon kívüli események és intézkedések függvénye;
 a várhatóan itt húzódó EU határhoz kapcsolódó fejlesztések környezeti kockázatai.

2.4. CSONGRÁDI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a térség központjának van környezetvédelmi
programja, a környezetvédelem terén határozott elképzelések vannak, társadalmi támogatottsággal;
 a kistérségben meghatározó fontosságúak az
élővizek, mind élővilág, mind a vízhasznosítás, mind a rekreáció szempontjából;
 a mezőgazdaság számára természeti feltételek jók, a területhasznosítás igen változatos;
 a felgyői regionális hulladéklerakó a kistérség
hulladékgazdálkodását pozitívan befolyásolja;
 az erdősültség foka a megyei átlagnál nagyobb.

 a folyékony települési hulladék gyűjtése és kezelése nem megoldott, vagy elavult módon történik.

Gyengeségek
 a lakosság egy része a természet- és környezetvédelemmel folyamatos konfliktusban van,
az érdekellentétek kezelése egyelőre nem átgondolt, hiányzik a kompromisszumkézség;
 a termálvíz felhasználása során gyakran kerül a környezetbe a sógazdag meleg víz;
 az erdők egy része tájidegen fajokból áll,
elsősorban a gazdasági érdekek alakítják az
erdők sorsát;
 a hulladéklerakók (a felgyői kivételével) az
előírásoknak nem, vagy csak részben felelnek meg, környezetterhelésük jelentős, sok
az illegális lerakó;

Veszélyek
 a potenciálisan várható, tartós árvizek töltéserősítések nélkül veszélyt jelenthetnek;
 az élővizek hazai és határon túli szennyezése jelentős kockázati tényező;
 a vízgazdálkodásban hosszabb távon tervezett változások környezeti kockázatai.

Lehetőségek
 a terület kiemelkedő fontosságú lehet a zöldfolyosó-hálózatfejlesztésében
(különböző
irányú zónák találkozása)
 a Tisza-menti terület vélhetően kiemelt figyelmet kap a különböző regionális programokban, ami jobb együttműködés lehetőséget, jobb pályázati pozíciót és eredményesebb érdekérvényesítést tesz lehetővé;
 a gyógy- és ökoturizmus jelentős területi
kihatású lehet.
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2.5. SZENTESI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a szentesi új hulladéklerakó és a szennyvíztisztító a térségi szilárd és folyékony hulladékkezelési gondjait hosszabb időre megoldja;
 magas aranykorona értékű földek és jelentős szántóterületek állnak a gazdálkodók
rendelkezésére;
 az élővizek közelsége kedvező öntözési
lehetőségeket biztosít;
 a tervezett erdősítések kivitelezésére vannak alkalmas szabad területek;
 a kedvező termálvíz-adottságok többcélú
használatot biztosítanak;
Gyengeségek
 a települések jelentős részénél a hulladék
elhelyezése helyben (földtani, hidrológiai
okok miatt) nem oldható meg, az elszállítás
nem mindenütt történik szervezetten;

 a szennyvízkezelés a települések szintjén
hiányos, a csatornázottság elmarad az indokolt mértéktől;
 az elhasznált hévizek elhelyezése többnyire
nem megfelelő, a belvízelvezetés hiányos;
 az ivóvizek minőségi problémái az egész
kistérséget érintik;
Lehetőségek
 a termálvízkincs nagyobb hatásfokú kihasználása (pl. a fábiánsebestyéni geotermikus
erőmű terve) a környezeti szempontok maximális figyelembevételével jelentős gazdasági, idegenforgalmi lehetőség;
 a közúthálózati fejlesztések segíthetnek a térség
gazdasági kapcsolatainak élénkítésében;
Veszélyek
 a térség kisebb településeinek gazdasági
lemaradása akadályozza az infrastrukturális
fejlesztéseket.

2.6. A MÓRAHALMI KISTÉRSÉG
Erősségek
 a kistérség fogékony a környezetvédelmi
fejlesztések terén, szervezett a települések
közötti együttműködés;
 az infrastrukturális ellátottság az ivóvíz-, a
vezetékes gáz- és az úthálózat tekintetében a
belterületeken megfelelő, a közintézmények
és oktatási intézmények szennyvízkezelése
megoldott, bár legtöbbször kényszerből;
 a hulladék-elhelyezés sokáig nyitott kérdése
a Szegedre történő szállítással megoldódik;
 többcélúan hasznosított termálvíz, jelentős
szénhidrogénkészletek;
 az ipari szennyezés (az ágazat kialakulatlansága miatt) gyakorlatilag ismeretlen fogalom, a mezőgazdasági eredetű környezetszennyezés a tulajdonviszonyok megváltozása után jelentősen csökkent;
 a falusi turizmus és az idegenforgalom az
adottságokra alapozva fellendülőben van.
 az erdők területe megyei viszonylatban jelentős;
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Gyengeségek
 a Duna-Tisza köze vízhiánya a megyében
leginkább itt éreztette hatását.
 környezeti programok tekintetében lemaradás tapasztalható, a rendezési tervek frissítésre szorulnak;
 a külterületi, tanyai lakosság magas aránya
nehezíti a kommunális fejlesztéseket, jelentős hiányosságok vannak;
 az ivóvízzel gyakran adódnak minőségi
problémák (elsősorban a külterületi fúrt kutak esetében);
 defláció a mezőgazdaságot károsító és a
tágabb térség légszennyezettségét is veszélyeztető tényező;
 a regionális talajvízszint-csökkenés;
 határátkelők hiánya, periférikus helyzet az
országon belül, a kistérségen belül jelentős
fejlettségbeli eltérések.

Lehetőségek
 a közlekedési helyzet javítása (kapcsolódás
a gyorsforgalmi úthálózathoz), új határátkelő nyitása pozitív hatással lehet a kistérség
fejlődésére;
 regionális vízpótlással hosszú távon javítható a térség vízhiányos helyzete;

Veszélyek
 a vízháztartási szélsőségek, azok kezelésének hiányosságai hosszú távú gondok és károk forrása lehet;
 az infrastrukturális hiányosságok a környezeti állapot romlását, a megtartó erő csökkenését vonhatja maga után;

2.7. KISTELEKI KISTÉRSÉG
Erősségek
 országos jelentőségű és igen változatos természeti és kulturális értékek találhatók a
kistérségben (Ópusztaszer);
 a regionális központhoz relatíve közel vannak a kistérség települései, közlekedési
helyzetük jó (vasúti fővonal, országos főút);
 a mezőgazdaság természeti és társadalmi
feltételei adottak, ennek különböző változatai tradicionálisan a fő megélhetési formák;
 szénhidrogén-termelés tekintetében az ország egyik fontos területe;
 az általános infrastrukturális helyzet a települések belterületén kielégítő;

Gyengeségek
 a települések belterületét is érintő belvízveszély.
 a külterületi tanyák infrastrukturális helyzete
rossz, problémás több helyen a belterületi folyékony és szilárd települési hulladék kezelése is;
 a levegőminőség a forgalmas E75-ös út és a
defláció okozta porterhelés miatt nem kielégítő;
Lehetőségek
 az M5 autópálya építése tovább javítja a
térség gazdasági feltételeit;
Veszélyek
 a vízháztartási problémák a jelenlegi helyzetnél is komolyabban sújthatják a kistérség
mezőgazdaságból élő lakóit;
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3. PROBLÉMAKATASZTER
3.1. A KÖRNYEZETI ELEMEK PROBLÉMÁI
3.1.1. A levegő állapota
 közlekedés okozta levegőszennyezés;
 szántóföldi kiporlásból eredő porszennyezés;
 az allergén gyomfélék elterjedése;
 ipari légszennyezés;
 a fosszilis energiahordozók égéstermékei;
3.1.2. Vízgazdálkodás
 árvízi biztonság javítása;
 belvízi elöntések (mezőgazdasági és lakóterületeken);
 a felszíni és felszín alatti vizek minőségének romlása;
 a homokháti területek vízpótlása;
 a holtágak leromlott állapota, rehabilitációjuk szükségessége;
 magas sótartalmú csurgalékvizek környezetterhelése;
 a rendelkezésre álló vízkészlet pazarló használata;
 a települések talajvízbázisának elszennyeződése;
3.1.3. Területhasználat, talajvédelem
 a földhasználat strukturális problémái (tulajdonviszonyok, hasznosíthatósági kérdések);
 defláció (terméscsökkenés, porszennyezés);
 a talajok tápanyag-ellátási anomáliái;
 a helytelen művelésből adódó vízgazdálkodási gondok;
 ismert és felderítetlen felszínkárosítások;
3.1.4. A természeti értékek védelme
 a biodiverzitás csökkenése;
 a folyók természetes ökoszisztémájának megbomlása;
 a Tisza ökológiai értékvesztése;
 a természetközeli erdő- és gyepterületek visszaszorulása, kedvezőtlen állapota;
 a természeti értékek védelmének állandó konfliktushelyzetei;
 vadgazdálkodási nehézségek;
 a táji diverzitás csökkenése;
 a zöldfolyosó-hálózat integrációjának hiánya;
 az egyedi tájértékek kataszterezésének hiánya;
3.1.5. Települési és épített környezet
 települési környezetvédelmi programok hiánya
 az alföldi települések hagyományos városképének megváltozása;
 az úthálózat fejlesztési és karbantartási problémái;
 a környezetkímélő infrastruktúra hiányosságai;
 a városi lakótelepek gondjai;
 a tanyák, tájra jellemző szórvány épületek pusztulása;
 a műemlékek állagának romlása;
 a települési zöldterületi ellátottság alacsony volta;
 a helyi értékek védelmének kialakulatlansága;
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 zajjal túlterhelt területek;
 átmenő forgalom által okozott zajártalom;
 a hatóságok erélytelensége, a helyi szabályozás bizonytalanságai;
3.1.6. Hulladék, szennyvíz
 regionális, stratégiai hulladékgazdálkodási programok hiányosságai;
 a működő hulladéklerakók környezeti kockázatai;
 a szennyvíz elhelyezésének környezetterhelése;
 a nagyüzemi és a lakossági állattartás szennyvízelhelyezésének hiányosságai,
 az alternatív hulladék- és szennyvízkezelési technológiák elterjedésének hiánya;
 a lehetőségekhez képest túl nagy az ipari szennyvízkibocsátás;
 nem terjedtek el a környezetkímélő ipari technológiák;
3.1.7. Sajátos problémák
 a szénhidrogén kutatásának, kitermelésének és feldolgozásának környezeti kockázatai;
 a működő és felhagyott katonai objektumok környezeti kérdései;
 korábbi gazdasági tevékenységek eltitkolt vagy nem ismert káros környezeti hatásai.
3.1.8. Társadalmi tudatformálás
 a környezeti tudat formálásának megkésettsége az oktatásban;
 a környezettudatosság hiányosságai;
 a környezeti párbeszéd, tájékozottság alacsony színvonala;
 a környezetmarketing hiánya;
 a környezeti problémákhoz értő szakemberek hiánya a döntés-előkészítésben;
3.1.9. Integrált területi környezeti információs rendszer
 a területi környezeti információs rendszer hiánya;
 a területi környezeti értékelés hiányosságai;
3.1.10. Környezetbiztonság
 a katasztrófa-elhárítás struktúrájának átmeneti helyzete;
 a határon átnyúló szennyezések kezelésének nemzetközi jogi hiányosságai;
3.2. CSONGRÁD MEGYE INTEGRÁLT KÖRNYEZETI PROBLÉMARENDSZERE
A helyzetértékelésben, a problémakataszterben, illetve a célok és feladatok megfogalmazásában követett logika ágazati szintű, ennek egyszerű oka az igazodás a már kész – akár országos, akár regionális – programokhoz, illetve a könnyebb áttekinthetőség, logikus gondolatvezetés.
Azt azonban semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a problémák – és ez az esetek többségében igaz – nem önmagukban, hanem egy bonyolult rendszer integráns elemeként
jelennek meg, egymással erősebb-gyengébb kapcsolatban állva.
A központi elemnek – a szinte közhelynek számító – tudatformálást tartjuk, ennek szerepét éreztük a leginkább meghatározónak, olyannak, amely minden egyéb elemmel, elemcsoporttal
kapcsolatban áll. A további hat fő csoport követi az ágazati beosztást, de attól eltérően itt már egy
rendszer elemeként, kapcsolódva továbbiakhoz. Ezek az összeköttetések – különbözően jelölve –
lehetnek egy- vagy kétirányúak, a hatástól függően. Természetes, hogy az összes kölcsönhatást
nem ábrázoltuk a modellben, hiszen akkor az gyakorlatilag átláthatatlan és követhetetlen lenne.
A rendszer jelen formájában megyei szintű, a kistérségi kapcsolatrendszerek természetszerűen a sajátosságoknak megfelelően módosulnak. (6. ábra)
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4. KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS FELADATOK
4.1. LEVEGŐ
4.1.1. Célkitűzések
1. A megyei Területrendezési Tervben előírtaknak megfelelően a megyét teljesen lefedő
környezetvédelmi levegőtisztaság-védelmi övezeti rendszert kell létrehozni.
2. A szálló por tekintetében erősen szennyezettnek minősülő megye egész területén el kell
érni, hogy a szennyezettség csökkenjen, valamint a toxikus szilárd anyagok által szenynyezett településeken csökkenjen a szennyezettség mértéke, a többi településen pedig
lehetőleg ne emelkedjék.
3a. A kén- és nitrogén-vegyületek és az illékony szerves vegyületek kibocsátása vonatkozásában a megye legjelentősebb légszennyező üzemeinél el kell érni a koncentrált és
diffúz felületi források légszennyezésének csökkentését.
3b. Az ózonkárosító anyagok felhasználásának megszüntetése a nemzetközi egyezményekben elfogadott határidők betartásával.
3c. Az üvegház hatású gázok kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi szerződésekben
meghatározott viszonyítási szintet.
4. Csökkenteni kell a közlekedési eredetű emissziókat.
5. El kell érni a települések, elsősorban nem ipari eredetű légszennyezésének csökkenését.
6. A szennyezett és mérsékelten szennyezett levegőjű településeken az önkormányzatok a
települési környezeti programban dolgozzák ki a levegőtisztaság-védelmi intézkedési
tervet a saját hatáskörbe tartozó feladatokra.
7. Továbbfejlesztendő a megyében a levegőtisztaság-védelmi mérőhálózat és ki kell építeni, valamint széles körben elérhetővé kell tenni a mérőhálózat adataira épülő információs rendszert.
4.1.2. Feladatok:
1a. Meg kell határozni azokat a területeket, ahová a városok ipari tevékenységükkel terjeszkedni tudnak, ki kell jelölni a "terhelhető", a "nem terhelhető" területeket és az. ún.
"nemzetközi övezeteket".
1b. A megfelelő levegőminőségű, kis mértékben terhelt övezetek és a magas szennyezettségű, ún. "betelt" területek közé (ahol az érintkezés közvetlen) pufferzónákat kell kialakítani, amelyek védőövezetként szolgálhatnak a szélsőségesen eltérő terheltségű területek között.
1c. Azokra a területekre vonatkozóan, ahol a levegőszennyezettségi információk nem elégségesek, meg kell teremteni a lehetőségét a háttérkutatás szintű vizsgálatok elvégzésének, kiemelten azokban az esetekben, ahol új ipari és egyéb más, légszennyezéssel járó
beruházások engedélyeztetési eljárása folyamatban van.
1d. Fel kell mérni a közeljövőben a valamilyen szintű védettség alá kerülő területeket és a
már meglévő védett természeti értékekkel és területekkel együtt a "nem terhelhető" kategóriába be kell sorolni ezeket – a még viszonylag érintetlen környezet és a jó levegőminőség megőrzésének érdekében.
1e. Az ESPOO nemzetközi szerződés értelmében meg kell tenni mindent, hogy a magyarjugoszláv és a magyar-román közös határszakaszokon átterjedő környezeti hatások,
légszennyezések mellőzhetők, csökkenthetők és ellenőrizhetők legyenek.
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A települések fejlesztése és rendezése során a légszennyezés csökkentésében szerepet
játszó környezeti tényezők – ki- és átszellőzési lehetőségek, települési zöldterületek és
fasorok, településvédelmi rendeltetésű erdők, erdősávok – szigorú megőrzésére, valamint kialakítására kell törekedni.
Folytatni kell a légszennyezést okozók körének feltárását, szigorúan be kell tartatni az
ipari és egyéb szennyező üzemekkel a környezetvédelmi előírásokat, amelyek az EUcsatlakozással párhuzamosan várhatóan szigorúbbak lesznek a mostani szabályozásnál.
A rendelkezésre álló legjobb technológiákat kell alkalmazni az új ipari üzemek tervezésénél, a meglévőknél hatékony kibocsátás csökkentési intézkedéseket kell hozni.
Forgalomszervezési és forgalomkorlátozási intézkedésekkel mérsékelni kell a közlekedési-szállítási okozta légszennyezést a helységekben.
További helyi, önkormányzati adópolitikai kedvezményekkel is elő kell segíteni a modern, környezetkímélő gépjárművek elterjedését.
A közbeszerzéseknél előnyben kell részesíteni a kisebb szennyezőanyag kibocsátású,
alacsonyabb üzemanyag felhasználású közlekedési eszközök üzembe helyezését.
Támogatni kell a nem-motorizált közlekedés lehetőségeinek fejlődését pl. kerékpárutak
építésével a településen belül és a szomszédos települések között is.
Javítani kell a tömegközlekedés szolgáltatási színvonalát és versenyképességét.
Folytatni kell a településeket elkerülő utak építését.
Szabályozni kell a védendő területeken vagy azok közelében futó utak forgalmát, ki
kell tiltani róluk a nehéz teherforgalmat.
A forgalmas közutak mentén szennyezéstűrő növényekből védősávokat kell kialakítani
az utakkal szomszédos lakosság és a növényzet védelme érdekében.
Szorgalmazni kell a környezetkímélő kommunális fűtési rendszerek elterjedését, vagyis
települési szinten elsősorban a gázfűtés használatát.
Mérsékelni kell a települési bűzszennyezést, korlátozni kell az avar-, szalma-, tarlóstb. égetéseket.
Önkormányzati hatáskörben is támogatni kell a megújuló energiaforrások használatát.

4.2. VIZEK
4.2.1. Célkitűzések
Felszíni vizek:
1. Csökkenteni kell a megye homokhátsági területeinek a vízgazdálkodási gondjait.
2. Törekedni kell arra, hogy a Tisza, a Hármas-Körös és a Maros minden vízminőségi paramétercsoportban legalább III. osztályú vízminőséggel rendelkezzen.
3. A holtágak és környezetük rehabilitációja során értékes és hosszú távon fenntartható
rekreációs területeket kell kialakítani.
4. Lassítani kell a csatornák feliszapolódásának és eutrofizációjának az ütemét.
5. Minimálisra kell csökkenteni a belvízveszélyt mind a mezőgazdasági területeken, mind
a települések belterületén.
6. Növelni kell a megye árvízi biztonságát.
Felszín alatti vizek:
1. A városok alatti „szennyvízdombokat” meg kell szüntetni.
2. Meg kell szüntetni az engedély nélküli felszín alatti vízkitermeléseket.
3. Meg kell valósítani a veszélyeztetett ivóvízbázisok védelmét (a megye nyugati területén a homokhátságon és a Maros-hordalékkúpon).
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4.
5.
6.
7.
8.

A legújabb szabályozásnak (33/2000. sz. Kor. rend.) megfelelően kell összehangolni a
felszín alatti vízkészletek ésszerű és takarékos kihasználását.
Meg kell őrizni a megye rétegvizeinek minőségét.
Az EU-határértékekhez igazodó vas-, mangán-, arzén-, ammónia- és karbonát-tartalmat
kell elérnünk ivóvizeinkben.
Ki kell bővíteni a megye termálvízkészletének sokrétű hasznosítási lehetőségeit.
Mindenütt meg kell oldani a használt termálvizek környezetkímélő elhelyezését vagy
újrahasznosítását.

4.2.2. Feladatok:
Felszíni vizek:
1. Kisebb vízfelhasználást igénylő mezőgazdasági kultúrák elterjesztése a homokhátsági
területeken.
2. Szorosabb és hatékonyabb együttműködést kell kialakítani a román vízügyi és környezetvédelmi partnerekkel.
3.a Végre kell hajtani a holtágak rehabilitációs programjait (Mártélyi-Holt-Tisza, Újszegedi-Holt-Maros), illetve ki kell dolgozni további programokat a többi holtág rehabilitációjára vonatkozóan.
3.b Meg kell oldani a holtágak rendszeres vízcseréjét.
3.c Védőövezeteket kell kialakítani a rehabilitált és rehabilitációra szánt holtágak körül,
melyek legfontosabb funkciója a mezőgazdasági területhasznosítás korlátozása és a
szennyvízelvezetés megoldása lenne.
4. Meg kell akadályozni a mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő nitrát-,
foszfát- és peszticidterhelést.
5.a Meg kell oldani a belvízelvezető rendszerek egységes kezelését és karbantartását, akár
a tulajdonosok szankcionálásával is.
5.b Fokozott figyelmet kell fordítani még a száraz időszakokban is arra, hogy a kiadott
építési engedélyek és a településeken létrehozott műtárgyak (utak, töltések) a belvízi
biztonsággal összhangban legyenek, a belvízveszélyt ne növeljék.
6. Meg kell erősíteni és magasítani a megye árvízvédelmi töltéseit összesen kb. 100 km-es
szakaszon.
Felszín alatti vizek:
1.a Az EU-irányelvekhez igazodva 2010-re meg kell oldani a 2000-nél nagyobb lélekszámú települések szennyvízelvezetési és tisztítási problémáit.
1.b El kell érni, hogy a kiépített / kiépítendő szennyvízelvezetési hálózatra minél több lakás rá is kapcsolódjon.
2. Komolyan szankcionálni kell az engedély nélküli felszín alatti vízkitermelést.
3. Vízvédelmi övezeteket kell létrehozni a veszélyeztetett ivóvízbázisok felett.
4. Folyamatosan kontrollálni kell a kitermelhető készletek és a vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség egyensúlyát.
5. Fokozott figyelmet kell fordítani a mélyfúrású kutak vízminőségének az ellenőrzésére.
6. Egyes mélyfúrású kutak vas- és mangánmentesítése, arzéntelenítése.
7. A környezetvédelmi szempontok figyelembevételével programot kell kidolgozni a megye hévizeinek rekreációs, mezőgazdasági és energetikai felhasználására.
8. Törekedni kell a termálvizek zárt rendszerű használatára, és a rétegnyomás megőrzése
érdekében lehetőségek szerint vissza kell sajtolni azokat a vízadó rétegbe.
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4.3. TALAJ ÉS FÖLDVÉDELEM
4.3.1. Célok
1. Az országossal összhangban álló megyei földvédelmi stratégia kialakítása, a jogi, közgazdasági és támogatási feltételek kidolgozása és működtetése;
2. A jelentős környezeti kockázatot hordozó, állami felelősségi körbe tartozó környezeti
károk felszámolása, kockázatcsökkentő beavatkozások végrehajtása;
3. A talajhasználatból adódó környezeti károkozás lehetőségeinek csökkentése, korszerű
szaktanácsadói rendszer kiépítése;
4. A támogatási rendszer korszerűsítésével ösztönözni kell a termőföld minőségének védelmét és a termékenység megőrzését, valamint a talaj javítását szolgáló beruházások
megvalósítását, a talajvédelmi létesítmények (meliorált területek) fenntartását;
5. Biztosítani kell a szélsőséges vízháztartású talajok vízgazdálkodásának ésszerű szabályozását, a szélsőséges vízháztartási helyzetek mérséklését;
6. A talaj tápanyagtőkéjének szinten tartása, a fenntartható mezőgazdasági fejlődés elveinek figyelembe vételével;
7. A külszíni bányagödrök elmaradt rekultivációja, a külszíni bányászat számára a környezetvédelmi, természetvédelmi érdekek miatt zárt területnek tekinthető térségek lehatárolása, illegális homokbányák működtetésének szigorú szankcionálása;
8. A további környezeti károk megelőzése, nagy beruházásokat megelőző környezeti hatástanulmányok készítésekor a talaj állapotváltozásának nyomonkövetése és az esetleges károk felszámolása, a károkozók ellen szankcionálás;
9. Biztosítani kell a termőföld terület csökkenésének minimalizálását, ill. a termőföld kivonás, a területhasznosítás váltásban az EU szabványok figyelembe vételét;
10. A területfejlesztés eszközeivel elő kell segíteni, hogy a másodlagosan elszikesedett és a
savanyodásra hajlamos területek állapota ne romoljon, területük kiterjedése ne növekedjen, a defláció és az erózió által veszélyeztetett területek megfelelő védelmet kapjanak;
11. A folyékony, szippantott hulladékok ellenőrzött leeresztésének, átvételének megoldása,
a környezeti kockázatot jelentő, szabálytalan leeresztések szankcionálása;
12. Az illegális kommunális szemétlerakók, mint pontszerű talaj és talajvíz szennyező források megszüntetése, újraképződésük megelőzése, szankcionálása;
13. Gondoskodni kell a megye területére fokozottan érvényes nyomvonalas létesítmények
létrehozásakor keletkező talajdegradációk megfelelő rekultiválásáról;
14. Átgondolást igényel a megye területén a szennyvizek és szennyvíziszapok kihelyezésére mind talajtanilag, mind morfológiailag, mind pedig vízbázis védelem szempontjából
alkalmas területek elhatárolása, az illegális lerakások szankcionálása;
4.3.2. Feladatok:
1. A privatizációs lehetőségek megnövelték a területen a tulajdonosok és a gazdálkodók
számát. Egy korszerű szaktanácsadói rendszer kiépítésével, a gazdálkodók és az intézmények közötti gyors információcsere feltételrendszerének kialakításával (szakanyagok, pályázati lehetőségek, kedvezmények) mérsékelhetők a nem megfelelő talajhasználatból adódó környezetkárosodás lehetőségei.
2. Törekedni kell a talaj- és termőföld megfelelő hasznosítására, művelésére, különös tekintettel az FVM támogatásokban és a KKA pályázati kiírásokban szereplő célok megvalósítására.
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A területfejlesztés eszközeivel is elő kell segíteni, hogy a másodlagosan szikesedett, savanyodásra hajlamos, valamint a szél- és vízerózió által veszélyeztetett területek megfelelő védelmet
kapjanak A másodlagos szikesedés elkerülése érdekében ajánlatos a burkolatlan földcsatornák
állapotának felülvizsgálata, a belőlük nyert víz minőségének több ponton történő ellenőrzése.
A deflációval sújtott területek csökkenthetők mezővédő erdősávok telepítésével, s megfelelő
táblásítási gyakorlat kidolgozásával. A széleróziós károk becslésekor a homokterületeken kívül figyelmet kell fordítani a csernozjom talajok feltalajának kora tavaszi elhordódására is.
4. A mezőgazdaság átalakulása, a földek magántulajdonba adása több helyen veszélyezteti az elkészült meliorációs létesítményeket, illetve azok későbbi üzemeltethetőségét.
A meliorált területeken figyelmet kell fordítani a talaj betömörödését megakadályozó
mélylazító művelés fenntartására (melynek elmaradása az érintett területek belvizeinek
kialakulását okozhatja), valamint a meliorációs létesítmények folyamatos karbantartási
munkálataira.
5. A talaj tápanyagtartalmának védelmében ki kell dolgozni és népszerűsíteni a terület talajaira adaptálható, a fenntartható, környezetkímélő tápanyag gazdálkodás elveit figyelembe vevő tápanyag gazdálkodási rendszert. Ismeretterjesztő anyagokkal elő kell segíteni a környezetkímélő termelési módok elterjedését.
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek, műtrágyák alkalmazása során a
megfelelő biztonsági előírások betartására (megfelelő tárolással, átrakodással a pontszerű szennyezések elkerülése).
7. Támogatni kell a korszerű, környezetbarát biogazdálkodási formák elterjedését.
8. Az elhagyott üzemi gyümölcs-szőlő ültetvényeken és a magántulajdonba került, de meg
nem művelt földeken nagy gond a gyomosodás (parlagfű). Ezek megszüntetése, legalább
az időnkénti kaszálás elrendelése és ellenőrzése, szankcionálása sürgető feladat.
9. Fontos feladat a felhagyott homokbánya-gödrök elmaradt rekultivációjának elvégzése,
valamint a tereprendezésnek „álcázott” homokbányászat megfelelő szankcionálása.
10. További nagyberuházások helyének kijelölésében játsszon szerepet a megye területéről
elkészült nagy méretarányú környezet érzékenységi térkép, ill. tanulmány, az érintett környezeti elemekről készített adatbázis létrehozása, mely folyamatosan aktualizálható.
11. A talaj és a termőföld védelmi érdekéből is támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek megoldanák a települések hulladék elhelyezési, valamint szennyvízelvezetési, tisztítási gondjait, csökkentve ezzel a talajszennyezettség mértékét.
4.4. ÉLŐVILÁG
4.4.1. Célok:
1. Biztosítani kell a természetes élőhelyek, különösképpen a veszélyeztetett fajok élőhelyeinek védelmét.
2. Gondoskodni kell a fajok sokféleségének és élőhelyeiknek megőrzéséről.
3. Kiemelt cél a ritka víztípusok (pl. szikes tó, láp) természetközeli állapotban megmaradt
tagjainak megmentése.
4. Fokozottabb védelemre érdemesek a Tisza és mellékfolyói, hullámterük, holtágaik a
többcélú hasznosítás és a fenntartható fejlődés figyelembe vételével.
5. A ciánszennyeződés káros hatásainak mielőbbi mérséklése, megszűntetése
6. A kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek vízutánpótlását biztosítani kell, megfelelő minőségű vízzel.
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A füves élőhelyek fokozott védelmet érdemelnek, gondoskodni kell természetszerű állapotban történő megőrzésükről.
8. Létre kell hozni a megye ökológiai hálózatát, amely illeszkedik a szomszédos megyék,
országok hálózatához.
9. A terület természetes vadeltartó-képességnek megfelelő vadlétszám fenntartása, szabályozása minden élőhely típusnál szükséges.
10. A védett területeket szélesebb körben kell ismertetni.
Az élővilágon belül sajátos szerepet betöltő erdők esetében:
11. A megyei Területrendezési Tervben foglaltak szerint a megye erdősültségének a jelenlegi 7,1 %-ról 16,8 %-ra való emelése. A teljes körűen az erdőtelepítésre figyelembe
vehető területből 10 éven belül kb. 9000 ha terület erdősítése várható reálisan.
12. A megye területén 3700 km hosszúságú szélvédő erdősávrendszer létesítése.
13. A gazdasági rendeltetésű erdők telepítése mellett támogatni kell a környezetvédelmi
rendeltetésű telepítéseket.
14. Javítani kell a természetközeli erdők arányát.
15. Az alacsony erdősültség miatt fontos az erdőtüzek kialakulásának megelőzése.
4.4.2. Feladatok:
1. Cselekvési programot kell kidolgozni a természeti értékek (fajok, élőhelyek, morfológiai képződmények) védelmére, a velük kapcsolatos kutatási, megőrzési és bemutatási
feladatok összehangolására.
2. A védett és védelemre érdemes területek alapállapot felvételezését be kell fejezni, s
ezek alapján el kell készíteni a területek kezelési, fenntartási terveit.
3. A fokozottan védett társulások kezelési előírásait ki kell dolgozni.
4. El kell készíteni a megye élőhely-kataszterét, az élőhelyek osztályozását. Ki kell dolgozni az élőhelyek természetvédelmi kezelési irányelveit.
5. A védett veszélyeztetett növények, társulások élőhelye körül pufferzónákat kell kialakítani, kezelésükre irányelveket szükséges megfogalmazni.
6. A károsodott élőhelyek rekonstrukciós feltételeit biztosítani kell.
7. Fel kell mérni a cián és az azt követő nehézfém szennyezés káros környezeti hatásait, cselekvési programot kell kidolgozni a szennyezés előtti állapot mielőbbi helyreállítására.
8. Kerülni kell a vizes élőhelyek átalakítására irányuló tevékenységet, s ha ilyen szükséges, akkor azt úgy kell végrehajtani, hogy az ott élő élőlényeket, élőhelyeket a legcsekélyebb mértékben károsítsák.
9. Oktatóközpontokat kell létrehozni, úgy, hogy azok illeszkedjenek környezetükbe, ne
károsítsák azt.
Az erdőkre vonatkozóan:
10. Az erdőtelepítések elsősorban őshonos fafajokkal, a természetes erdőtípusnak megfelelő összetételben történjék. Növelni kell az erdők sokféleségét, javítani a korosztály
megoszlásukat, fafaji összetételüket. Törekedni kell a nem őshonos fajok visszaszorítására, eltávolítására.
11. A települések környezetében az illegális fakivágás ellen hatósági és önkormányzati
úton fel kell lépni.
12. A megye kedvezőtlen termőhelyi adottságú szántóit β ahol versenyképes mezőgazdasági
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termelést nem lehet folytatni és amely alkalmas erdőtelepítésre β erdőtelepítéssel lehet
hasznosítani a területrendezési tervek tér- és időbeli ütemezésének megfelelően.
13. Biztosítani kell a defláció által veszélyeztetett területek védelmét a homokhátsági és a kedvezőbb talajadottságú tiszántúli területeken is mezővédő erdősávok, fasorok telepítésével.
14. Fontos követelmény a védő erdősávok fafaj-összetételénél az elegyesség és a jó szélvédő hatást kifejtő állományszerkezet.
15. A korszerű erdőgazdálkodás alapelveivel összhangban érvényesíteni kell a termelési
mellett az erdők védelmi és közjóléti alapfunkcióit is. A porszennyezettség csökkentése
érdekében ki kell dolgozni a településvédő erdők, településközeli parkerdők, belterületi
parkok, fasorok, facsoportok telepítésének terveit.
4.5. A TELEPÜLÉSI ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE
4.5.1. Települési környezet
A Program célállapotként egy kevesebb környezeti eredetű stresszhatást közvetítő, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet hosszabbtávú kialakítását jelöli meg.
A megyei, ill. kistérségi környezeti programban a célok megfogalmazásakor figyelembe
kell venni, hogy az urbanizált területek túlnyomórészt belterületen helyezkednek el, így adottságuk és jellemzőjük alapján szabályozásuk a helyi önkormányzat hatásköre. Megyei, ill. kistérségi
szabályozások, célkitűzések feltétele, hogy a vonatkozó előírások bekerüljenek az egyes önkormányzatok településrendezési terveibe, környezeti programjába. Ebből következően a regionális
szabályozást csak orientáló (nem kötelező) jelleggel lehet ajánlani.
4.5.1.1. Célok:
1. A települési légszennyezés csökkentése az önkormányzatok környezetvédelmi programjainak megfelelően.
2. A települések ivó-, szenny- és belvíz helyzetének javítása.
3. A települési hulladék megfelelő kezelése és ártalmatlanítása
4. A településeken a környezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget és közérzetet veszélyeztető hatásainak csökkentése.
5. A települési zöldfelületek lehető legnagyobb mértékű fejlesztése mind minőségi, mind
mennyiségi vonatkozásban, a belterületi zöldfelületek kiterjedésének szinten tartása,
illetve növelése elsősorban a nagyvárosokban. A sport- és rekreációs szerepű létesítmények és területek kiemelt gondozása és fejlesztése.
6. A közlekedés baleseti kockázatának, környezetszennyezésének csökkentése a településeken.
7. A nyilvánosság növelése a települési környezetvédelmi döntések előkészítésében, és
végrehajtásában.
8. A települési kép és a települések általános tisztaságának a javítása.
9. A települések területén található természeti értékek, élőhelyek védelme és sokszínűségének megőrzése.
10. A településrészek – különösen a történelmi településközpontok, településmagok rehabilitációja.
11. Belterületen lévő ipari létesítmények környezeti állapotának javítása.
12. Nagyvárosok lakótelepein a lakosság életkörülményeinek javítása.
13. A külterületi lakások komfortfokozatának növelése.
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4.5.1.2. Feladatok:
1. A bel- és külterületi légszennyező források kibocsátásának csökkentése, megszüntetése.
2. A települések csatornázottságának, szennyvíztisztításának és speciális szennyvízkezelésének fejlesztése, az ivóvízbázisok védelme, a belvízelvezető csatornák, árkok tisztítása.
3. A szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének elősegítése, valamint a településtisztasági
feladatok ellátásának fejlesztése, illegális szemétlerakók megszüntetése.
4. Elkerülő utak kiépítése, tömegközlekedési eszközök, pályák felújítása, javítása.
5. Zöldfelületek tervezésébe, gondozásába be kell vonni a lakosságot.
6. Polgárbarát közlekedési rend kialakítása a közutak jobb forgalomszervezésével.
7. A lakosság bevonása a települési környezetvédelmi döntésekbe és azok végrehajtásába.
8. Ennek érdekében többek között programok kidolgozása, intézkedési tervek megvalósítása, közösségi aktivitás támogatása.
9. A települések területén található természeti értékek, élőhelyek feltérképezése, állapotfelmérés elkészítése.
10. Településtörténeti jelentőségű városrészek – utcaszerkezet, térrendszer, beépítési sajátosságok helyi védelem alá helyezése, egyedi építési szabályozása.
11. Belterületen lévő, funkció nélkül maradt ipari létesítmények újrahasznosítása az EU-s
normák szerint, a megszűnő létesítmények területén a környezet eredeti állapotának
visszaállítása.
12. A lakótelepek épületeinek felújítása, a rekreációt szolgáló létesítmények – parkok, játszóterek, stb. – gondozása, területének növelése, szennyezett talajok cseréje.
13. A helyi önkormányzat támogatása a közműellátottság növelése érdekében.
14. A témakörrel kapcsolatosan kiemelten fontos: az önkormányzatok környezetvédelmi munkájának erősítése, a települési környezetvédelmi tervezés módszertanának kialakítása, alkalmazásának elősegítése és a településrendezési tervekkel való összhang biztosítása.
4.5.2. Az épített környezet
Az épített környezet védelme érdekében megfogalmazott megyei, ill. kistérségi célok esetében
szintén hangsúlyozni kell, hogy a műemlékvédelmi szabályozás nem megyei vagy kistérségi hatáskörű (országos, vagy a helyi önkormányzat hatásköre).
4.5.2.1. Célok:
1. A károsodott, tönkrement településrészek felújítása, korszerűsítése.
2. A műemlékvédelmi szabályozás és finanszírozás középtávú fejlesztése.
3. A fenntartási tevékenység javítására megfelelő szabályozás kialakítása és alkalmazása.
4. Jobb és az esztétikai, történeti, nemzeti szempontokat figyelembe vevő tervezési módszerek kialakítása, elterjesztése a településkép javításának befolyásolására.
4.5.2.2. Feladatok:
1. A károsodott, tönkrement településrészek felmérésére és rendbehozatalára megfelelő
stratégiák kidolgozása és a végrehajtás megkezdése.
2. A műemlékvédelmi szabályozás és finanszírozás középtávú fejlesztési tervének elkészítése és végrehajtása.
3. Megyei támogatási program elindítása azon települések számára, amelyek kiemelten
foglalkoznak az épített környezet problémáival s erre részben önerőből is kereteket
biztosítanak, illetve a feladatokat rögzítik környezeti programjaikban.
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4.5.3. Zaj
4.5.3.1. Célok
1. lakóövezetek zajterhelésének minimalizálása a pihenést zavaró tevékenységek eltávolítása az ilyen övezetekből,
2. zajcsökkentő forgalomszervezési átalakítások,
3. új létesítményeknél az okozott zajterhelés nem lépheti túl az előírásokban meghatározottat, illetve törekedni kell annak minimalizálása.
4.5.3.2. Feladatok
1. zajvédelmi övezetek kialakítása a településeken és a helyi adottságokat figyelembe vevő alkalmazandó szabályok megalkotása,
2. a csendesebb zajkibocsátással együtt járó közlekedési eszközök és módok támogatása
(vasúti és vízi szállítás, villamos üzemű tömegközlekedés, kerékpárutak... ),
3. engedélyeztetési eljárásoknál a kisebb zajterhelést okozó megoldások előnyben részesítése,
4. a zajos és nem megszüntethető tevékenységek izolálása a környezettől (zajvédő falak,
növényzet telepítésével),
5. az önkormányzatok ipari tevékenységet csak ipari területen engedélyezzenek.
4.5.4. Az emberi egészség védelme
Az emberi egészséggel kapcsolatos problémákat és teendőket részletesen a WHO útmutatása
alapján kidolgozott Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram tárgyalja. Ezen problémák
kezelése minden környezeti elem és rendszer szintjén feladatot jelent, amelyek közül külön ki kell
emelni a következőket:
4.5.4.1. Célok:
1. A szálló pornak az egészségügyi hatások miatt fontos apró – 10, illetve 2,5 mikrométer
átmérőnél kisebb – részecske-összetevőit illetően az állapot javítása, azok mennyiségének legalább 10 %-os csökkentése.
2. A parlagon hagyott, gondozatlan területeken a pollenallergiát okozó növények irtása
bel- és külterületen egyaránt.
3. A belsőtéri levegő-szennyezettségi helyzet javítása.
4. Az ivóvízellátással kapcsolatban az arzéntartalmú ivóvizek, a bakteriológiai fertőzöttség, a nitráttartalom és a klórozási melléktermékek kérdésének megnyugtató rendezése
bel- és külterületen egyaránt.
5. A bakteriológiai fertőzöttség következtében fellépő fürdőjárványok veszélyének, valamint a közétkeztetésben a higiéniás fegyelem betartatásával a tömeges fertőzések
(szalmonella) csökkentése.
6. A sportolás társadalmi és nevelési fontosságának érvényesítése. A rekreációs funkciójú
területeken a tisztaság növelése.
7. Balesetek számának, illetve a baleseti kockázat csökkentése.
8. Környezeti okok miatt bekövetkező halálesetek számának csökkentése.
9. A városi lakosság rekreációs esélyei javuljanak.
4.5.4.2. Feladatok:
1. Külterületeken a szélerózió kialakulási lehetőségeinek csökkentése (pl. fasorok telepítése), belterületen az ülepedő por megkötése (pl. vízfelületek növelésével). Mezőgazdasági területeken a szélerózió elleni aktív védekezés támogatása.
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2. A városokban a zöld területek növelése.
3. Lakossági kezdeményezések támogatása, a gondozatlan területek fokozott ellenőrzése,
a tulajdonosok elleni szankciók határozott érvényre juttatása.
4. Az élettani hatások felmérése, az aktív propaganda támogatása a megelőzés érdekében,
a megfelelő szabályozás kialakítása.
5. Egészséges ivóvízhez való hozzájutás feltételeinek javítása.
6. A fürdőhelyek, a közétkeztetésben részvevő intézmények hatékony ellenőrzése.
7. A sportolás (tömegsport és az iskolai testnevelés) támogatása. A játszóterek parkok
szennyezett talajainak cserélése.
8. A balesetveszély csökkentése a veszélyes útszakaszokon a forgalmi rend változtatásával, jelzőlámpás útkereszteződések, körforgalom kialakításával, kerékpárutak kiépítésével.
9. A különböző szűrővizsgálatok (tüdő-, rákszűrés) számának növelése, hatékonyabb propagandával a lakosság figyelmének felkeltése, a szűrési lehetőségek közelebb vitele az
érintettekhez.
10. Az előzőkben ismertetett célokat és feladatokat is magába foglaló környezetegészségügyi akcióprogram készítése.
4.6. HULLADÉKOK
4.6.1. Célok:
1. A hulladék képződés megelőzése,
2. A keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése,
3. A keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
4. A nem hasznosuló hulladék ártalmatlanítása és csak a legvégső megoldás legyen a
biztonságos lerakás.
5. A működő és a már felhagyott hulladéklerakók környezetkárosításának megakadályozása.
4.6.2. Feladatok
1. Hosszú távú hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása, amelyik illeszkedik a fenntartható területhasználathoz.
2. A hulladék képződés ütemének visszaszorítása.
2a. A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése a lakossági fogyasztási szokások átalakításával történhet.
2b. Az ipari hulladékok minimalizálására a hulladék szegény technológiák elterjesztésével lehetséges
2c. Veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése technológiai átalakítással, melyet elsősorban gazdasági ösztönzőkkel kellene elősegíteni.
3. Egy mindenre kiterjedő részletes hulladék felmérést kell készíteni, ami alapját képezheti a megye hulladékgazdálkodási stratégiájának. Ennek ki kell terjedni a minőségi és
mennyiségi jellemzőkre és ezek területi megoszlására, az esetleges környezetkárosítások felmérésére. A működő és felhagyott hulladéklerakók környezetre (első
sorban a felszín alatti vizekre) gyakorolt hatásának feltárása.
4. A rövid távon meghozandó stratégiai döntések és a jelenlegi állapot figyelembevételével újra kell gondolni a hulladékgazdálkodási rendszer. A meglévő elemek beépítésével
a hiányzó láncszemek kiépítésével meg kell teremteni egy egységes struktúrát. A hulla-
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10.
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12.
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dékgazdálkodás minden szintjén, kezdve a kibocsátás csökkentésétől a szelektív gyűjtésen és a gazdaságos újrafelhasználáson át az ártalmatlanításig és lerakásig.
Törekedni kell a keletkező hulladékok folyamatos, de biztonságos megsemmisítésére, de ezzel
párhuzamosan a hiányzó regionális lerakók megépítésével teljessé kell tenni a megye hulladéklerakókkal való lefedettségét, meg kell kezdeni az ezekhez kapcsolódó hulladékudvarok és
átrakóállomások rendszerének kiépítését, ezek optimális helyének megtalálását.
A lakossági hulladékok szelektív gyűjtésének megszervezésével teremhető meg a hulladék-feldolgozó ipar nyersanyagbázisa. Első lépésként a veszélyes komponensek elkülönítését kell megoldani, majd a hasznos anyagok kinyerésének megkezdése után a
feldolgozó ipari hátteret fejleszteni. Az ipari üzemeknek már ma is anyagi érdekeltségének kellene lenni a hulladékaik gazdaságos felhasználásához.
A veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálása közös feladat. Minden eszközzel csökkenteni kell a keletkező mennyiséget és maradék nélkül meg kell oldani az
ilyen anyagok ártalmatlanítását. Törekedni kell arra, hogy csak a lehető legkevesebb
veszélyes anyag kerüljön végleges lerakókba.
A lerakók létesítésénél mindenben figyelembe kell venni a vonatkozó előírásokat biztosítva, hogy azok semmilyen módon ne károsítsák környezetüket. A működő és hoszszabb távon működésre szánt telepeket is alkalmassá kell tenni ezeknek a normáknak a
teljesítésére.
Meg kell teremteni a minél teljesebb hulladékgyűjtés lehetőségét.
A vadlerakókat és elhagyott lerakókat folyamatosan fel kell számolni. Az ott felhalmozott hulladékokat ártalmatlanítani kell.
A lakosság és minden a témában érintett egység, szervezet, hivatal, üzem működésében
előtérbe kell helyezni a tudatos, előre gondolkodó környezetformálás elvét. Megfelelő
tájékoztatást és propagandát kell kifejteni a környezeti problémákkal és megoldásaikkal
kapcsolatban.
Pénzügyi források felkutatása mind hazai mind nemzetközi szinten. Együttműködések
kialakítása a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásához.
Új tudományosan megalapozott módszerek felkutatása megvalósíthatóságuk vizsgálata és
esetleges alkalmazása is. (Pl.: plazma erőmű, mint a hulladék probléma végső megoldása)
A megyében termelt, hulladékká váló termékek életciklus-elemzése a beavatkozási
pontok megjelölésével.

4.7. SZENNYVÍZ PROGRAM
4.7.1. Célok
1. El kell érni, hogy a keletkező szennyvizek ne szennyezzék sem a felszíni sem a felszín
alatti vízkészleteket,
2. Törekedni kell arra, hogy a hasznosításra alkalmas szennyvizek környezetkímélőn
hasznosuljanak,
3. EU normák teljesítése 2010-re a kommunális szennyvizekre vonatkozóan.
4.7.2. Feladatok
1. Regionális együttműködési lehetőségek felkutatása a rendelkezésre álló erőforrások
minél kedvezőbb kihasználása érdekében.
2. A jelenleg csatornával nem ellátott területek állapotfelmérése a szennyeződések feltárása megszüntetésének megkezdése, a csatornázott területek bővítése.
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3.

Ahol bármi okból nem lehetséges a szennyvíz elvezetése a helyben történő ártalmatlanításra valós könnyen kivitelezhető és rentábilis megoldásokat kell kínálni.
4. Mezőgazdasági tevékenységből származó hígtrágya telepek felszámolása, vagy hasznosítása.
5. Ipari üzemi szennyvizek speciális szennyezéseinek előtisztítása.
6. A keletkező mind nagyobb mennyiségű szennyvíziszap biztonságos felhasználása és
elhelyezésének biztosítása.
7. Nemzetközi együttműködések felkutatása a problémák megoldásához. A szomszédos
országokkal szoros együttműködés a közös problémák megoldásában. (Felszíni vizek
szennyezése szennyvizek által).
8. A keletkező tisztított víz ésszerű elhelyezése a termelésbe való visszaforgatása (Homokháti vízpótlás).
9. A meglévő tisztítóművek kapacitás kihasználtságának növelése akár a szippantott
szennyvizek odaszállításával.
10. A lakosság és a témában érintett minden egység, szervezet, hivatal, üzem működésében
előtérbe kell helyezni a tudatos, előre gondolkodó környezetformálás elvét. Megfelelő
tájékoztatást és propagandát kell kifejteni a környezeti problémákkal és megoldásaikkal
kapcsolatban.
11. A termálvizek használata során keletkezett nagymennyiségű csurgalék víz ártalmatlanításának és elhelyezésének megoldása.

4.8. SAJÁTOS PROBLÉMÁK
4.8.1. A szénhidrogén kitermelés és feldolgozás környezeti kockázatai
Az algyői szénhidrogénmező esetében a problémát az okozza, hogy a mező folyamatos
kimerülése egyre inkább csökkenti annak a lehetőségét, hogy a szénhidrogén-készletek kitermelését követően végrehajtandó kárelhárításhoz és rekultivációhoz szükséges ϑ vélhetően milliárdos
nagyságrendű ϑ pénzösszegek előteremthetők legyenek.
Részletes hatásvizsgálat során kellene feltárni a szénhidrogén-bányászat okozta tényleges
környezeti károkat, továbbá a későbbi rekultiváció várható költségeit. A szénhidrogén-kitermelés
és értékesítés jelenlegi hasznából kellene alapot képezni önkormányzati felügyelet mellett, a későbbi kárelhárítás költségeinek fedezésére. A MOL környezetvédelmi célkitűzései között szerepel
„a múltbeli tevékenységünkkel összefüggő környezetszennyezés ütemezett felszámolása.”
4.8.1.1 Célok
1. A fúrási és szállítási tevékenység során keletkezett környezeti károk felderítése és felszámolása.
2. A termelési folyamatok során a környezeti károk megelőzése (pl. üzemek szennyezései,
vízvisszasajtolás környezeti és hidrogeológiai összefüggései).
3. A termékvezeték károsodások (üzemelés természetes hibái, vezetékrongálások, stb.)
következtében fellépő környezetszennyezések minimalizálása.
4.8.1.2. Feladatok:
1. A környezeti károsítások pontos kataszterének elkészítése (különös figyelemmel a fúrási iszap gödrökre)
2. Nagy területen hatásos monitoring-rendszer kiépítése a már meglévő tapasztalatokra építve
(légi felderítés, térinformatika alkalmazása, stb.), s feltárt károk azonnali felszámolása.
3. A víztartók rétegnyomásának fenntartása visszasajtolással.
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4.
5.

A termékvezetékek hibáinak minél gyorsabb felderítése
Felkészülés a bányaterületek felszámolására.

4.8.2. A határmenti fekvés
4.8.2.1 Cél:
1. A határmenti fekvésből adódó környezeti kockázatok minimalizálása
4.8.2.2. Feladatok:
1. A környezeti adatok nemzetközi cseréjének kialakítása
2. Gyors információs adatszolgáltatás megszervezése jelentősebb környezeti károk, vagy kockázatok kialakulás esetén.
4.8.3. Egykori katonai objektumok
4.8.3.1. Cél:
1. A felhagyott katonai létesítmények által okozott környezeti károk felszámolása.
4.8.3.2. Feladat:
1. A környezeti károk pontos felmérése, szükséges esetben kármentesítés.
4.8.4. Ismeretlen környezeti károk
4.8.4.1. Cél:
1. A bárhol előforduló környezetre veszélyes anyagok feltárása
4.8.4.2. Feladat:
1. Az „ismeretlen” eredetű károk pontos felvételezése (kárinfo) és azok ártalmatlanításának
megszervezése.
4.9. KÖRNYEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE, TÁRSADALMI TUDATFORMÁLÁS
A Program megvalósításában nagy szerep hárul a társadalom különböző szereplőire, kiemelten az önkormányzatra és a helyi közösségekre. A társadalom szempontjából alapvető elvárás
az információhoz való jog biztosítása, javítani kell az információhoz jutás lehetőségeit (környezeti
információs rendszer kiépítése). A társadalom tudatossága csak olyan körülmények között növelhető, amelynél a valóságos helyzet ismertetése a normális állapot és ez nem lehet állandó mérlegelés
tárgya. Értelmes célokért az emberek öntevékenyen is fel tudnak lépni, ugyanakkor megfelelő háttér
vagy támogatás hiányában ezek a kezdeményezések általában elhalnak.
4.9.1. Célok:
1. A lakosság szakszerű tájékoztatásán alapuló helyi környezettudat kialakítása.
2. Környezetvédelmi és az ökológiai szemléletű oktatás, képzés, családon belüli nevelés.
3. Környezetvédelmi civil kontrol megteremtése.
4. A gazdálkodó szervezetek környezetkímélő tevékenységének elterjesztése.
4.9.2. Feladatok:
1. Helyi, regionális környezeti tájékoztatás megszervezése
2. Az egymásra épülő tudatos környezeti nevelés kialakítása.
3. A környezetvédelmi mozgalmak megerősítése, támogatása.
4. A gazdasági élet szereplőinek ösztönzése, kényszerítése a környezetkímélő termelésre a
települési környezeti programon alapuló helyi szabályozással.
5. A megye területén levő természetvédelmi területek szerepének fokozása a környezeti
tudat formálásában: tanösvények, oktató programok, figyelemfelkeltő táblák készítése.
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4.10. INTEGRÁLT TERÜLETI KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER
4.10.1. Célok:
1. Egy megyei szinten működtethető integrált környezeti információs rendszer létrehozása, amely alkalmas arra, hogy a megye, a települések környezetállapotát és annak változásainak folyamatosan figyelemmel lehessen követni. Ez lényegesen meggyorsítaná a
kedvezőtlen folyamatok feltárását, segítené a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéseket, jelentősen alakítaná a lakosság környezetpolitikai érzékenységét.
2. A környezeti információs rendszernek ágazati-szakmai rendszerekből és ezek szintéziseként kialakítandó központi rendszerből kell állnia. Az egységes, komplex információs rendszerben megvalósítható az adatok helyi és regionális szinten is megbízható
gyűjtése, ellenőrzése térinformatikai alapokon nyugvó rendszerezése, feldolgozása és
továbbítása, a szükséges távérzékelési adatokkal való kiegészítése, valamint megfelelő
szintű, szabályozott elérhetősége és beépítése a döntés-előkészítő, döntéshozási folyamatba.
4.10.2. Feladatok:
1. Létre kell hozni és működtetni kell az OECD és EU igényeknek megfelelő adatbázisokat.
2. Az országosan kidolgozásra és bevezetésre kerülő Integrált Gazdasági és Környezeti
Mutatószámok Európai Rendszere, a környezeti-gazdasági statisztikai adatbázis, és az
Emisszió Struktúra Információs Rendszer alapján fejleszteni kell a regionális és települési szintekre vonatkozó tematikus alrendszereket.
3. A megye részletes környezeti állapot-felvételi programjának eredményei alapján meg
kell kezdeni a környezetállapot-jelentések kidolgozását.
4. Hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóság, a környezeti teljesítmény, valamint a környezeti elszámolások mutatóinak kialakítására, és az ehhez kapcsolódó statisztikai és más
információs igények biztosítására.
4.10.3. Az Integrált területi környezeti információs rendszer kialakításának alapelvei:
1. A környezetvédelem, természetvédelem, területfejlesztés és területrendezés törvényi feladatainak ellátásában résztvevő regionális és települési szintű szervezetek támogatása.
2. Az ágazatok meglevő, megyei adatgyűjtésein alapuljon.
3. Települési szintű adatokból épüljön fel.
4. Az adatok tetszőleges aggregálási lehetősége különböző területi szintekre (megye, kistérség).
5. Egységes (elosztott) adatbázist képezzen a települési rendszerekkel.
6. Ellenőrzött és karbantartható adatokkal dolgozzon.
7. Térinformatikai alapon működjön.
8. Hálózaton keresztül legyen elérhető.
9. Adatbiztonsági szempontból csak regisztrált felhasználók férhessenek a rendszerhez.
10. Egyszerű kezelhetőség.
11. Felhasználói oldalról minimális eszközigénye legyen.
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5. STRATÉGIAI PROGRAMOK A MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉBEN
5.1. A megye stratégiai jelentőségű kulcsprogramjai
5.2. Az országos rendszerekbe integrálódó környezetvédelmi programok
5.3. A területfejlesztési koncepcióhoz (és egyéb megyei kihatású programokhoz) kapcsolódó környezeti programok
5.4. Kistérségi kihatású környezeti programok
5.5. Települési önkormányzatokhoz és települési rendezési tervekhez kapcsolódó környezeti programok
6. OPERATÍV KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK
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„A megye stratégiai programjai” című kötet szerves részét képezi a „Csongrád megye kistérségi komplex környezetvédelmi programja” című munkának, amelynek részei:
• Csongrád megye környezeti állapota (települési, illetve ágazati szintű),
• Csongrád megye kistérségi komplex programja I. Helyzetértékelés,
• Csongrád megye környezetvédelmi programja II. Stratégiai programok (jelen kötet),
• Csongrád megye környezetvédelmi programja III. Operatív programok,
• Csongrád megye környezetállapot ismertetője (CD-n) (várhatóan 2001. májusára készül el.)
A következő fejezet a részletes helyzetértékelésre alapozva, a problémakataszter, a célok
és feladatok pontokban meghatározott környezeti gondok programszerű megoldását tartalmazza.
A felvázolt programok azonban nem terjedhetnek ki teljes részletességgel minden problémára és
feladatra, mivel ezek egy része tipikusan települési feladat és jelen esetben települési környezeti
programok elkészítésére nem vállalkozhattunk. A programok másik jelentős része országos programokhoz kapcsolódik. Ezeknek vannak jól meghatározható megyei feladatai, sikeres megvalósításuk azonban meghatározó részben függ az országos program alakulásától.
Hangsúlyozottan szeretnénk kiemelni, hogy mind a stratégiai, mind a külön kötetben tárgyalt
operatív programok köre nyitott, folyamatosan bővíthető, vagy a körülmények változása esetén módosítható! Éppen ezért mind a tervezők, mind a megrendelő nyitottak az érdemi bővítésekre.
A PROGRAMOK ÁTTEKINTŐ FELSOROLÁSA
1. A megye stratégiai jelentőségű kulcsprogramjai
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1.1. Hulladékgazdálkodás
• Hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása
• Nagytérségi kihatású hulladékmegsemmisítés
• Hulladékhasznosítás
•8 A környezetbe kerülő ipari hulladékok mennyiségének csökkentése

4
5
6
7
7

1.2. Területhasznosítás
9
•8 Megyei területhasznosítási stratégia kialakítása
9
•8
Művelési ágak optimalizálása természetvédelmi, vízgazdálkodási és talajtani
szempontok alapján
10
Alprogramok:
8 Szántóterületek lehetséges átalakításának optimalizálása
11
8 Gyepek lehetséges átalakításának optimalizálása
11
8 Erdők lehetséges átalakításának optimalizálása
12
8 Vizes területek lehetséges átalakításának optimalizálása
12
•8 A megye erdősültségének növelése
13
Alprogramok:
8 Települések környékén többfunkciós parkerdő létesítése
14
8 Útmenti, csatornaparti fasorok telepítése
15
1.3. Tudatformálás
•8 Integrált területi környezeti információs rendszer
Alprogram:
 Hulladék Információs Rendszer (HULIR) létrehozása
•8 Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás
8 Környezeti „home page”
8 Környezeti TeIR iroda kialakítása
8„Környezeti állapotjelentés” készítése

16
16
17
19
19
20
20
1

•8 Csongrád megyei Zöld-díj alapítása
•8 Védett értékek ismertebbé tétele
1.4. Vízgazdálkodás
•8
•8
•8
•8
•8

Árvízi biztonság megteremtése
Belvízi biztonság megteremtése
Homokhátsági területek vízgazdálkodásának fejlesztése
Ivóvízbázis védelem
Felszíni vízminőség-javítás

2. Az országos rendszerekbe integrálódó környezetvédelmi programok
•8 Talajhasználatból adódó károkozás csökkentése
Alprogramok:
8 Megyei földvédelmi stratégia kialakítása
8 A talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése
8 Gazdálkodók tájékoztatásának megyei szintű megszervezése, korszerű
szaktanácsadási rendszer kiépítése
8 Másodlagos szikesedés megakadályozása
8 Pontszerű talajszennyezések visszaszorítása
8 Termőterületek defláció elleni védelme
•8 Értékes talajképződmények kijelölése, talajtani értékek természetvédelmi
jelentőségének fokozása
•8 Élőhelyvédelem
Alprogramok:
8 Vizes élőhelyek védelme
8 Füves területek védelme
8 Védett területeken levő erdők helyes fenntartása
8 Zonáció megtervezése, létrehozása
8 A védett és védelemre érdemes területek alapállapot
felvételezésének, kezelési és fenntartási terveinek elkészítése
8 A védett természeti területek tulajdonviszonyainak rendezése
8 Természeti értékekben gazdag területek feltárása
8 Károsodott élőhelyek rekonstrukciója
8 Adventív, invazív fajok visszaszorítása
•8 Biodiverzitás fenntartása
•8 Ökológiai hálózat létrehozása
Alprogramok:
8 Vízi ökofolyosó létrehozása, fenntartása
8 Szárazföldi zöldfolyosó létrehozása, fenntartása
3. A területfejlesztési koncepcióhoz (és egyéb megyei kihatású programokhoz)
kapcsolódó környezeti programok
•8 Környezetbarát megye
Alprogramok:
 A megyei hivatalok környezeti szempontú auditálása
 A megye vállalkozásainak ösztönzése ISO 14000 minősítésének
megszerzésére
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21
22
24
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29
29
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31
32
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39
40
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•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8
•8

Megyei ózon-mérő mobilállomás beszerzése
Megyei levegőtisztaság-védelmi övezeti rendszer létrehozása
Holtágak rehabilitációja
Regionális szennyvízgazdálkodás
Környezetbarát termálvíz-gazdálkodás
A megye egyedi tájértékeinek kataszterezése
Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram készítése
A környezet által befolyásolt megbetegedések prevenciójának fejlesztése
Allergén gyomok terjedésének visszaszorítása
Megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása
Közlekedési zajterhelés csökkentése
Erdőtüzek elleni komplex védelem
A folyami hajózás fejlesztése

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

4. Kistérségi kihatású környezeti programok
•8 A működő szennyvíztisztító művek kihasználtságának optimalizálása
•8 Nem-motorizált közlekedés fejlesztése − kerékpárutak építése
•8 Tisza menti mezőgazdaságilag hasznosított árterek talajainak nehézfém szennyezettsége
•8 Kezelt szennyvíz és szennyvíziszap termőföldi kihelyezésének potenciális lehetőségei

60
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60
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5. Települési önkormányzatokhoz és települési rendezési tervekhez kapcsolódó
környezeti programok
64
•8 Települési környezetvédelmi program készítése
64
•8 Települési kárinfo készítése
65
•8 A működő és felhagyott hulladéklerakók környezetre gyakorolt hatásának feltárása 65
•8 Felhagyott bányagödrök rehabilitációja
66
•8 Helyi értékvédelem
67
•8 Műemlékek, műemlék jellegű építmények megőrzése
68
•8 Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
69
•8 Környezetbarát ipari parkok
70
•8 Az állattartó telepek szennyvízproblémáinak megoldása
71
•8 Alternatív szennyvíztisztítási technológiák propagálása és bevezetése
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1. A megye stratégiai jelentőségű kulcsprogramjai*
Ahogyan a helyzetértékelő kötetben megfogalmaztuk Csongrád megye környezetvédelmi
programját a fenntartható fejlődés alapgondolathoz tartjuk célszerűnek igazítani. Ez természetesen előrelátó cselekvést kíván akkor is, ha ebben a rövid távú érdekek sokszor akadályozhatják a
megvalósítást. Ha elfogadjuk ezt a hosszabb távú gondolkodást prioritásnak, akkor 4 stratégiai
jelentőségű alap program megvalósítása elengedhetetlen, melyekre, mint stabil alapokra építkezhetnek a többi programok.
1.1. Hulladékgazdálkodás
Az utóbbi negyven év során a „hulladéktermelés” és -felhalmozás olyan mértékűvé fokozódott, hogy a megye településein szinte kivétel nélkül komoly elhelyezési problémák adódtak.
Bár néhány kulcstelepülésen az utóbbi években jelentős beruházásokkal sikerült a kritikus helyzeten úrrá lenni (a problémát talán 2-3 évtizedre megoldani), ez csak az alapprobléma elodázását
jelenti. Az optimális megoldás ugyanis nem lehet a deponálás. (Ezt az utat a fejlett országok már
bejárták. Az eredmény egyre költségesebb hulladék-elhelyezés és egyre nagyobb területvesztés –
a deponálás környezeti kockázatairól nem is beszélve). A megnyugtató megoldás csakis a hulladéktól való biztonságos „megszabadulás” lehet. Ennek jól kipróbált fokozatai vannak: a hulladék
keletkezésének visszaszorításától (a legjobb hulladék az, amelyik nem keletkezik), a szelektív
gyűjtésen át a biztonságos égetésig.
Csongrád megyében a hulladékégetés a legutóbbi időkig nem került szóba, elsősorban a
gazdaságos méret vélt elégtelensége és a hazánkban még kellően nem bejáratott gyakorlat miatt.
Az utóbbi hónapokban felvetődött egy hulladékhasznosító erőmű („plazmaerőmű”) szegedi telepítése, és a jelen programban felvetett vízi hulladékszállítási mód (amely megoldással akár 600700 ezer ember kommunális hulladéktermelése, illetve a térségben keletkezett veszélyes hulladékok megsemmisítése „terelhető” egy rendszerbe) talán más megvilágításba helyezheti az eddigi
hagyományos megoldásokat. Mindez jó példája is lehetne a regionális gondolkodásnak. A kommunális hulladékok elégetése jó néhány „járulékos” haszonnal is járna: csökkenne a felszín alatti
vizek szennyezésének kockázata, később talán mód nyílhatna a (szinte kivétel nélkül alkalmatlan)
korábbi lerakók felszámolására, értékes területek szabadulnának fel.
A hulladékégetőhöz való viszony, az egész Délkelet-Alföld környezeti állapotát, a helyi programok sokaságát alapvetően befolyásoló stratégiai döntés. Jelentős bizonytalansági tényezőt jelent
azonban az, hogy ennek megvalósulása döntően Szeged megyei jogú város döntésétől függ.
A program készítésekor – az előbbi döntés függvényében – két alternatívát vázolunk fel.
A „hagyományos” (égető nélküli) megoldás esetében azonban némi bizonytalanságot jelent, hogy
egyes települések az legutóbbi időben korábbi terveiket jelentősen módosították.

*

A programok részletes ismertetése során igyekeztünk jelölni a legfontosabb kapcsolódó programokat. Ezek kapcsolódási viszonyainak érzékeltetésére szimbólumokat használunk, amelyeknek értelmezése a következő:
 valamilyen megjelölt országos programhoz való kapcsolódás, az ilyeneknél található rövidítés a Nemzeti Környezetvédelmi Programban található ágazati témákra vonatkozik.
← a tárgyalt program döntően hat egy másik (itt megnevezett) programra,
→ a tárgyalt programot valamelyik megnevezett program befolyásolja
↔8 az ismertetett program és a megnevezett program kölcsönösen függ egymástól.
Az egyes programokban szereplő közreműködők nevét esetenként rövidítjük, a rövidítések magyarázata a mellékletben található.

4

Program megnevezése:
Hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása
Cél:
Egy olyan hosszú távon működőképes, stabil hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása, amelynek jól meghatározott területi és technológiai rendszere van.
Feladat:
Szakmai megalapozottságú, a települési önkormányzatokkal egyeztetett regionális hulladékgazdálkodási program készítése.
Indokoltság:
A hulladék törvény (hierarchikus rendben) hulladékgazdálkodási tervek készítését írja elő. Jelenlegi tapasztalataink alapján azonban ez a kötöttnek tűnő rendszer nem mindenben felel meg egy
optimális megoldásnak, különösen azért, mert a környezetvédelemnek gazdasági (költség) tényezővé válásával a hulladék-elhelyezés egyre inkább üzlet is lesz (lett). A megyének alapvető érdeke, hogy a hulladék-elhelyezés a fenntartható fejlődés elvéhez kapcsolódva, de költséghatékonyan valósuljon meg, ugyanakkor már ma is nyilvánvaló, hogy vannak túlméretezett kapacitások és lokális érdekeken alapuló megoldások és tervek.
Leírás:
•8 A létező elemek felmérése.
•8 Gazdaságossági számítások az újrafelhasználás tükrében.
•8 A környezeti kockázatot okozó termékek életciklus-elemzése.
•8 A hiányzó települési szintű egységek tervezése, létrehozása (hulladékudvar, hulladéksziget).
•8 Deponálás vagy hulladékmegsemmisítés kérdésének meghatározása.
•8 A fentiek rendszerbe integrálása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Nagytérségi kihatású hulladékmegsemmisítés
→ Hulladékhasznosítás
→ Hulladék Információs Rendszer (HULIR) létrehozása
↔ Települési környezetvédelmi program készítése
→ A működő és felhagyott hulladéklerakók környezetre gyakorolt hatásának feltárása
→ Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
 KV. 16. Települési hulladékgazdálkodás fejlesztése
Térségi kihatás:
Csongrád megye, esetleg a Dél-alföldi régió nagyobb része.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
DARFT,
ATIKÖFE,
Megyei Önkormányzat Hivatala,
települési önkormányzatok és azok hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatai
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Hazai és nemzetközi pályázatok.
Ütemezés:
Rövid távon, lehetőleg egy éven belül megvalósítandó.
Korlátok:
A települések és az érdekelt vállatok, vállalkozók érdekellentétei.
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Program megnevezése:
Nagytérségi kihatású hulladékmegsemmisítés
Cél:
A hulladék-felhalmozódás további növekedésének megakadályozása az Alföld déli, délkeleti részén.
Feladat:
•8 Egy 500-700 ezer fő kommunális hulladékát ártalmatlanító hulladékmegsemmisítő mű építése Szeged térségében.
•8 Regionális hulladékszállítás megszervezése vízi és közúti szállításra alapozva.
Indokoltság:
•8 A Délkelet-Alföld településeinek kommunális hulladék-elhelyezése évtizedek óta nem megfelelően megoldott, jelentős környezeti kockázatokkal jár. Az igénybe vett felszíni mélyedésekben általában nem akadályozható meg a szennyezett víz elszivárgása, emellett nagyobb részük
betelt, vagy rövidesen megtelik.
•8 Gazdaságossági oldalról megelőzhető a hulladékdeponálás progresszíven növekvő költsége.
Leírás:
•8 Gazdaságos méret (legalább 300 ezer fő kommunális hulladéka) elérése esetén Szegedtől K-re
megépíthető egy környezetkímélő hulladékégető/”plazma erőmű”. (Az utóbbi mellett szól,
hogy benne a radioaktív anyagok kivételével minden biztonsággal ártalmatlanítható.) Telepítésének helyét a térség legnagyobb hulladéktermelő városának közelsége, az éves szélirányok, a
vízi és közúti megközelíthetőség indokolja.
•8 A hulladékszállítás Szegedről és közvetlen környezetéből közúton, a Tisza, a Körösök és a Maros
menti területekről vízi szállítással történhetne megfelelő tömörítés után. A vízi szállítás berakóhelyei: Csongrád-Szentes, Szarvas (Mezőtúr, Gyomaendrőd), Békés (Békéscsaba, Gyula, Mezőberény), Makó. (Elegendő kapacitás illetve érdeklődés esetén Szolnok is kapcsolódhatna.)
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.16. Települési hulladékgazdálkodás fejlesztése
 EN.1. Magyar erőműrendszer fejlesztési program (?)
Térségi kihatás
A Délkelet-Alföld lakosságának 50-60, területének mintegy 40 %-a (mindkét arány bővíthető).
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
A Dél-alföldi régió települési és megyei önkormányzatai,
a hulladék-elhelyezésben és szállításban érdekelt vállalatok, kiemelten a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.,
ATIKÖFE, KÖRKÖFE
KVM
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE,
BM TFC, KAC
Ütemezés:
Közép távon megvalósítható.
Korlátok:
Rövidtávú gondolkodás és a pénzügyi finanszírozás nehézségei.
Megfelelő környezeti mutatókkal (lerakókkal) rendelkező települések érdektelensége.
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Program megnevezése:
Hulladékhasznosítás
Cél:
A szelektív gyűjtés során keletkezett másodnyersanyagok újrahasznosítása.
Feladat:
Szakmai befektetők felkutatása.
Indokoltság:
A felhasználás nélküli gyűjtés gazdasági hasznossága megkérdőjelezhető, a szelektív gyűjtés hatékonysága fokozható lenne a feldolgozóbázis bővítésével.
Leírás:
•8 Meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú újrahasznosítás valósítható meg a megyében gazdaságosan.
•8 A hulladékhasznosítás megvalósítására befektetőket találni, és működésüket elősegíteni.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása,
→ Tudatformálás
Térségi kihatás:
Csongrád megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
DARFT,
Agrárinnovációs Kht.
Másodnyersanyag hasznosító cégek
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KAC,
MVA,
SAPARD
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
A gazdasági érdekeltség hiánya.
Program megnevezése:
A környezetbe kerülő ipari hulladékok mennyiségének csökkentése
Cél:
A megyében keletkező lerakott hulladékok mennyiségének minimalizálása.
Feladat:
Különböző cselekvési alternatívák kidolgozása a hulladék mennyiségének minimalizálására.
Indokoltság:
A hulladék mennyisége ésszerűtlenül sok, ez a mennyiség jelentősen csökkenthető, ha a hulladéktermelők gazdaságilag érdekeltek lennének a csökkentésben és termelő tevékenységük tervezésekor már figyelembe vennék a környezetvédelmi szempontokat.
Leírás:
•8 A különböző hulladékfajták mennyiség-csökkentési módszereinek kidolgozása.
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•8 Új technológiák felkutatása és megismertetése az ipari szereplőkkel.
•8 Gazdaságilag érdekeltté tenni a termék életciklusának egyes résztvevőit a keletkező hulladék
mennyiségek csökkentésében.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezetbarát ipari parkok
8 IP.2. Hulladékhasznosítási cselekvési programok
8 IP.3. Környezetvédelmi ipar fejlesztése
8 KV.16. Települési hulladékgazdálkodás fejlesztése
Térségi kihatás:
A megye kistérségei és települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Regionális programirodák,
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Agrárkamara,
Mérnöki Kamara
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
IP.2. és IP.3. programok,
DARFT,
KAC,
Részben az elért megtakarításokból maguk a cégek finanszíroznák.
Ütemezés:
Rövid- és középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Gazdasági ellenérdekeltség.
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1.2. Területhasznosítás
A területhasznosítás változásának kulcsprogramok közé sorolását indokolja, hogy fenntartható gazdálkodást csak olyan területen lehet elképzelni, ahol az erőforrásokat nem pazarló
módon hasznosítják. Fontos feladat, hogy a legfontosabb megújuló természeti erőforrás, a termőföld ne károsodjon, a mainál kedvezőbb (hosszú távon is életképes) művelési arányok alakuljanak
ki, szoruljon vissza a károsodott (és használhatatlan) területek aránya. A program megvalósíthatósága sok elemében erősen függ az országos folyamatoktól.
A területhasznosítás jövőbeli változását több tényező is motiválja:
•8 az EU csatlakozással várható szántócsökkentés szükségessége,
•8 a talajkárosodás csökkentése (defláció, időszakos vízborítások, stb.),
•8 a megye alacsony erdősültsége,
•8 természetvédelmi szempontok,
•8 a jövőben várható globális élelmiszerhiány.
Kiemelkedően fontos, hogy a módosuló területhasználat a táji adottságokhoz és ne csak a
rövid távú érdekekhez igazodjon.
Program megnevezése:
Megyei területhasznosítási stratégia kialakítása
Cél és feladat:
Egy olyan területhasznosítási szerkezet kialakítása, amely a használatot érintő sokoldalú követelményrendszernek (nemzetközi kötelezettségek, táji adottságok, gazdaságossági követelmények)
együttesen leginkább megfelel.
Indokoltság:
A területhasználat módosításának szükségessége irányába ható sokfajta tényező miatt, annak módosítására csak tudományosan megalapozott, de átfogó megyei program keretében kerülhet sor.
Leírás:
•8 a gazdaságtalan, illetve alacsony hatékonyságú területek felmérése (a tulajdonosok szintjéig).
•8 a természeti okok (árvíz, belvíz) miatt veszélyeztetett területek meghatározása,
•8 a talajpusztulás elkerülése (főként defláció) miatt beavatkozást igénylő területek felmérése,
•8 a természetvédelem érdekében potenciálisan igénybeveendő területek elhatárolása,
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.1. Erdőtelepítési program
 MG.3. Agrár-környezetvédelmi program
 AGRO 21. Program (MTA)
↔ A megye erdősültségének növelése
↔ Művelési ágak optimalizálása
↔ Területhasználatból adódó károkozás csökkentése
← Élőhelyvédelem
← Biodiverzitás fenntartása
Térségi kihatás:
Csongrád megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
Megyei önkormányzat Hivatala,
Megyei FVM Hivatal,
Földhivatal,
Megyei Agrárkamara és agrár érdekvédelmi szervezetek,
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Nemzeti Park Igazgatóságok
Megyei NTA,
DALERD Rt., Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Agrár kutatóintézetek,
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
MG.1., MG.3. programok,
SAPARD
Ütemezés:
Közép távon elkészíthető, de kívánatos lenne már rövid távon indítani.
Korlátok:
Gazdálkodói érdekellentétek, a rövid és hosszú távú érdekek ellentmondása.
Program megnevezése:
Művelési ágak optimalizálása
természetvédelmi, vízgazdálkodási és talajtani szempontok alapján
Cél:
A helyes művelési ág megválasztásával mind a mezőgazdasági, mind a természetvédelmi és vízgazdálkodási problémák mérsékelhetők, a használat optimalizálható.
Feladat:
A vízügyi, erdészeti és mezőgazdasági tevékenységet össze kell hangolni egymással és a védelmi
kezeléssel. Általános irányelvként elmondható, hogy a jelenlegi művelési ág megoszlást csak az
extenzív hasznosítási módok irányába (szántóból - gyep, szántóból - erdő, szántóból - nádas) javasolt elmozdítani.
Indokoltság:
Egy földterületen a helyes művelési ág megválasztásával mind a mezőgazdasági, mind a természetvédelmi és vízügyi problémák mérsékelhetők, a használat optimalizálható.
Leírás: alprogramonként
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.3. Agrár-környezetvédelmi program
 AGRO 21. Program (MTA)
→ Megyei területhasznosítási stratégia
→ Megyei földvédelmi stratégia kialakítása
← Élőhelyvédelem
← Zöldfolyosók kialakítása
Térségi kihatás:
Csongrád megye területe
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Nemzeti Park Igazgatóságok, Megyei NTA, Megyei FVM Hivatal
SZTE Ökológia Tanszék
Forráslehetőség:
Mezőgazdasági fejlesztési alap,
SAPARD.
Korlátok:
A természetvédelem menedzselése, a védett területek kezelésére alkalmas nemzeti parki
szervezet közgazdasági és jogi feltételrendszere még nem teljesen tisztázott.
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Alprogram megnevezése:
Szántóterületek lehetséges átalakításának optimalizálása
Cél:
A szántóterületek kivonásának minimalizálása, valamint a termelésből való kivonás esetén a természetvédelmi és talajtani szempontok messzemenő figyelembe vétele.
Feladat:
•8 A mély fekvésű szántók vissza mocsarasítása.
•8 A kedvezőtlen adottságú területeken a gyepek helyreállítása lehetséges, de csak a megfelelő
stratégia felhasználásával.
•8 Művelési mód váltás vízvédelmi okok miatt (holtágak, vízbázisok),
•8 Termőterület kivonások esetén a gyenge minőségű, javításra szoruló talajok preferálása, a jó
minőségű (jó tápanyag- és szervesanyag-tartalmú, optimális kémhatású és fizikai minőségű)
talajok termelésben tartása.
Indokoltság:
Az állandó növényborítás a felhagyott szántókon alkalmat ad egyes értékes növény és állatfajok
visszatelepülésére. A fenntartható fejlődés csak azon talajtípusokon valósítható meg hosszú távon, amelyeken a javítás és tápanyag utánpótlás költségei mérsékeltek, a rajtuk való növénytermesztés gazdaságos. Az Európai Uniós csatlakozás várhatóan a szántóterületek optimalizálását
vonja maga után, amely elsősorban a meglévő szántók egy részének kivonásának irányába hat.
Ezek a területhasznosítási váltások tudományosan megalapozott koncepció meglétét feltételezik,
amelyek elkészítése a jelen feladata.
Leírás:
•8 Ezen művelési ágú területek hasznosítása természetvédelmi szempontból csak néhány helyen
kritikus (pl. vizes élőhelyek parti zónájában). Bár a természet védelméről szóló törvény erre is
mond ki korlátozásokat (vegyszerhasználat 1000 m-es sávban tilos), de ennek betartatása
megfelelő felvilágosító munka és kompenzáció nélkül igen nehéz.
•8 Az extenzív szántók fenntartása, mozaikosságuk megőrzése kívánatos. A parlagokra egyre
több mezei élőhelyekhez kötődő madárfaj települ be, ezért a parlagok fennmaradását ott kell
majd támogatni, ahol erre szükség van: ártéri területeken, vízfolyások mentén, extenzív szántók környékén.
•8 Fontos, hogy az árterületek, hullámterek szántóit ne érje további vegyi terhelés, ne váljanak
intenzív gazdálkodás színterévé, illetve, hogy a táblaméretek ne növekedjenek.
Alprogram megnevezése
Gyepek lehetséges átalakításának optimalizálása
Feladat:
•8 A rétgazdálkodás gazdaságossá tétele érdekében speciális támogatás biztosítandó és az állatállomány növelendő.
•8 A gyepterületek művelési ága nem változtatható meg, korlátozni és szigorítani kell a gyepterületek szántóföldi művelésbe vonásának engedélyeit, főként ha a terület talajtani szempontból is költséges beavatkozásra, javításra szorul.
Indoklás:
•8 Az utóbbi évek gyepfeltöréseinek következtében ez a művelési ág erősen visszaszorult, ezért a
megmaradt gyepek megőrzése elengedhetetlen feltétele a természetes flóra és fauna fennmaradásának. A legelő típusú gyepeken (szikes gyepek) az 1990-es években a legeltetett állatállomány jelentős visszaesése miatt (juh állomány esetén 50%-os) általánossá vált az alullegel-
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tetettség. Szükséges a hagyományos legeltető állattartás visszaállítása, megfelelő állatlétszám
kialakítása mellett.
•8 Természetközeli kaszáló típusú gyepeken hasznos lenne a kaszálás legkorábbi időpontját (pl. július
1.) is szabályozni (védett növények magérlelése korábbi kaszálás esetén nem biztosított).
Alprogram megnevezése:
Erdők használatának optimalizálása
Feladat:
•8 El kell végezni az erdőkben levő természeti értékek felmérését, és ez képezze a kezelési tervek alapját.
•8 Össze kell hangolni térben és időben a 10 éves természetvédelmi kezelési tervek és a 10 éves
erdőgazdálkodási üzemtervek, erdőtervek készítését.
•8 Kedvezőbb természeti állapotú erdőkkel rendelkeznénk, ha a felújítások és telepítések hazai
fafajokkal történnének (ez már védett területen előírás), illetve a vágás érettségi kor megállapítása során, a gazdasági szempontok mellett, élettani és ökológiai szempontok is érvényesülnének (vágás érettségi kort megemelni minimum 20 %-kal a hazai fafajú erdők esetében).
Leírás:
•8 A természetes gyepek megőrzése szempontjából igen fontos lenne, hogy új erdősítéseket csak
szántó művelési ágú területeken lehessen létrehozni.
•8 Puhafás ligeterdők területének növelése szükséges.
Alprogram megnevezése
Vizes területek lehetséges átalakításának optimalizálása
Leírás:
•8 Az intenzív művelésű tórendszerekben szükséges egyes tóegységek vissza mocsarasítása, a
teljes halászati egység mintegy 20 százalékában.
•8 Az így kialakuló vizes élőhelyek jó táplálkozó-, fészkelő- és pihenőhelyet biztosítanának a
védett állatok számára, és állandó táplálékbázisukkal elvonnák a madarakat és a halevő emlősöket az intenzíven hasznosított tóegységekről, így azok károkozását mérsékelni lehetne. Ennek megvalósítása csak a tulajdonos kártalanítása mellett lehetséges.
•8 A mesterséges vízfolyások, víztározók állapota elhanyagolt. Eredeti funkciójuk ellátása érdekében felújításuk, kotrásuk indokolt. Ugyanakkor a mederben és a parton kialakult vegetáció, mint
zöldfolyosó működik. Ezért helyreállításuk nem járhat a parti és a mederben lévő növényzet teljes megsemmisítésével. A kotrási munkák elvégzésével egyidőben indokolt egy sokkal sűrűbb
vízvisszatartó rendszer (zsilipek) kiépítése is, melynek segítségével nem csak a káros belvizeket
lehet levezetni, de vizet lehet visszatartani a természetközeli vizes élőhelyeken is.
•8 A korlátlan hasznosítás megakadályozása érdekében minden egyes holtágra és annak közvetlen környezetére területhasználati zónák kijelölése indokolt.
•8 A halállomány védelme érdekében a horgászengedélyek kiadására korlátozó intézkedés vezetendő be.
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Program megnevezése:
A megye erdősültségének növelése
Cél:
A megye erdősültségének jelentős növelése a szerteágazó érdekeknek megfelelően.
Feladat:
Mintegy 9000 ha erdő telepítése a következő tíz évben a következők figyelembe vételével:
•8 a szántóföldi művelés alól kivonandó területek közül az erdősítésre is alkalmas területek kijelölése
•8 gondos fajkiválasztás után az erdősítés idő- és térbeli ütemezésének elkészítése
•8 az erdőtervek elkészítése
Indokoltság:
Csongrád megye erdősültsége lényegesen elmarad a kívánatostól, miközben az erdősítést több
tényező is indokolja:
•8 erdősítéssel lényegesen visszaszorítható a megye talajait jelentősen károsító defláció,
•8 hosszabb távon számottevő gazdasági haszna van (haszon fa, energia erdő),
•8 sokat javítana az elszegényesedett táj arculatán,
•8 számottevő szerepet kaphatna a rekreációban,
•8 a Kiotói Konferencia elvei alapján az erdősítés áttételes gazdasági hasznot is jelenthet,
•8 az EU csatlakozással megváltozó földhasználati szerkezet kialakításában jelentős szerepet kap az erdősítés.
Leírás:
A megye erdőtelepítési programját az országos biotóphálózat terveivel összhangban kell megalkotni. Az erdőgazdálkodás olyan módját kell alkalmazni, amely az erdők állapotának hosszú távú
megtartását feltételezi. Pl. a tisztán energia erdő hasznosítást lehetőleg kerülni kell.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.1. Erdőtelepítési program
← Megyei területhasznosítási stratégia
← Élővilág védelem
Térségi kihatás
A megye egész területe, kiemelten a szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek és
az ökológiai szempontból indokolt részek.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
DALERD Rt., Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Települési Önkormányzatok,
Nemzeti Park Igazgatóságok,
gazdálkodók
Pénzügyi igény:
Erdőtelepítés nagyüzemi költsége: 2500 EURO/ha
Forráslehetőség:
MG.1. program,
Magántőke
Ütemezés:
Folyamatosan.
Korlátok:
Környezeti ártalmak a telepítés első éveiben, anyagi erőforrások hiánya, érdekellentétek az
erdészet, a természetvédelem, vízügy, stb. között.
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Alprogram megnevezése:
Települések környékén többfunkciós parkerdő telepítése
Cél:
Az alacsony zöldfelületi ellátottságú településeken a levegőminőség és a lakosság rekreációs lehetőségeinek javítása
Feladat:
•8 Települések környékén a talaj-, és egyéb adottságok alapján megfelelő terület kijelölése (az
országos biotóp hálózatba való bekapcsolhatóság szem előtt tartásával)
•8 A gondos fajmegválasztás után a terület fásításának megszervezése
•8 Az utógondozás megszervezése
•8 Egyéb rekreációs létesítmények megtervezése (kerékpárút, tornapálya)
Indokoltság:
A megyében a szántóföldi kiporlásból eredő porterhelés jelentős levegőminőségi problémákat
okoz. A települési porimmissziós értékek az uralkodó szélirányba telepített véderdőkkel csökkenthetők. A települések környéki erdők a jó megközelíthetőség miatt a lakosság mindennapos
(rövidtávú?) rekreálódási igényét jól szolgálják.
Leírás:
Az erdőhöz vezető kerékpárutak kialakítása, illetve további létesítmények (pl. tornapálya, kerékpáros akadálypálya, kiépített tűzrakóhelyek …stb.) még vonzóbbá tehetik a lakosság körében.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.1. Erdőtelepítési program
→ A megye erdősültségének növelése
→ A megyei területhasznosítási stratégia
← Települési környezetvédelmi programok
Térségi kihatás
A megye települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok
DALERD Rt,
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Civil szervezetek
Magánvállalkozók
Pénzügyi igény:
Magyarországon az erdőtelepítés (nagyüzemi) költsége kb. 2 500 Euro/ha
Forráslehetőség:
 MG.1. Erdőtelepítési program
Önkormányzati források
Magántőke
Ütemezés:
Folyamatosan, hosszútávon megvalósítható.
Korlátok:
Pénzhiány, a területhasználati szerkezetváltás elhúzódása.
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Alprogram megnevezése
Útmenti, csatornaparti fasorok telepítése
Cél:
Települési, település környéki utak, belvíz levezető csatornák mentén fasorok telepítése
Feladat:
•8 a megye fontosabb mellékútjai, települési bevezető utak, csatornák mentén fasorok telepítésének megszervezése
•8 a telepített fák állapotának nyomon követése, esetleges öntözés, tápanyag utánpótlás megszervezése
Indokoltság:
Az ilyen jellegű fásítás növeli a táji diverzitást, az ökológiai hálózat szerves részét képezi, szél és
porvédő szerepe a települések körül nagy, csökkentve ezzel a légszennyezést.
Leírás:
•8 a fasortelepítést iskolai környezeti nevelés programok keretében kisebb anyagi ráfordítással
meg lehet oldani
•8 a fafajok kiválasztásában és a további gondozásban az erdészeti szakemberek segítsége
kérhető
•8 a fasoroknak később nagy jelentősége lehet, az ökológiai hálózat megteremtésében.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.1. Erdőtelepítési program
↔Szárazföldi zöldfolyosó létrehozása, fenntartása
→Megyei területhasznosítási stratégia
→Termőterületeink defláció elleni védelme
←Települési zöldterületek növelése
←Környezeti tudatformálás
Térségi kihatás
Kistérségi, települési.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Önkormányzatok
Közoktatási intézmények, civil szervezetek
DALERD Rt.,
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Pénzügyi igény:
Település méretétől függően 500.000−2.000.000 Ft
Forráslehetőség:
MG.1. Erdőtelepítési program
Soros Alapítvány
Települési Önkormányzatok saját forrásai
Ütemezés:
Folyamatosan kivitelezhető (hosszú távra kiható).
Korlátok:
Szervezés hiánya.
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1.3. Tudatformálás
A környezet védelme összetettsége miatt csak széles körű társadalmi összefogással valósítható meg eredményesen. Ebben meghatározó része van a tudatformálásnak. Több jól ismert
„szlogent” említhetünk (pl. olcsóbb a megelőzés, mint a károk helyreállítása; a legjobb hulladék
az amelyik nem keletkezik, stb.) amelyek azt bizonyítják, hogy a tudatformálás lehet a környezeti
problémák leküzdésének leghatékonyabb, de ugyanakkor leginkább időigényes módja. Fontos
megjegyezni, hogy a tudatformálásnak az átlag polgáron túl ki kell terjednie a gazdaság és a politika szereplőire is.
A TeIR adatrendszeréhez kapcsolva célszerű megteremteni egy környezetvédelmi információs rendszert, ugyanis jelenleg a környezetvédelemhez kötődő információk meghatározó része
vertikális (ágazatokhoz kötődik) és kevés a területi kapcsolódás. Jelenleg gyakorlatilag alig oldható meg egy területi értékelés, ha igen az is meglehetősen lassú. Az aktuális információkkal jelentősen javítható a lakosság környezeti tudata, s megfelelő tájékoztatással megnyerhető partnernak a
lakosság jelentős része.
Program megnevezése:
Integrált területi környezeti információs rendszer
Cél:
•8 Épüljön ki egy olyan, lehetőleg minél szélesebb körben elérhető − térinformatikai alapokon
nyugvó − információs rendszer, amely lehetővé teszi Csongrád megye, a kistérségek és a települések környezetállapotának, állapotváltozásainak folyamatos figyelemmel kísérését.
•8 Lássa el áttekinthető információkkal a döntéshozókat, a szükséges legrészletesebb adatokkal a
területfejlesztési és rendezési tevékenységet végző szerveket és segítsen az információk öszszehangolásában.
•8 Biztosítsa a folyamatos információáramlást és az információk összehangolását a környezet
állapotának felmérését, védelmét és javítását végző hatóságok, szervezetek között.
•8 A kutatásban, oktatásban és a tájékoztatásban érdekeltek számára váljanak elérhetővé azok az
adatok, felmérések, értékelések és minden olyan információ, amelyek környezetünk fizikai
jellemzőinek, az ember alkotta létesítmények és a természeti elemek állapotának megismerését és változásainak figyelemmel követését teszik lehetővé.
Feladat:
•8 Létre kell hozni és működtetni kell az OECD és EU igényeknek megfelelő adatbázisokat.
•8 Létre kell hozni és fejleszteni kell a regionális és települési szintekre vonatkozó tematikus
alrendszereket.
•8 TEIR-hez integrálni kell, de legyen önállóan is elérhető, önmagában egész, működőképes!!!
Indokoltság:
A napjainkban készülő és a környezetünk bemutatását szolgáló információs rendszereknél nélkülözhetetlen követelmény a térinformatika alkalmazása. A fejlesztési, tervezési feladatok ellátása során az ágazati információkat helyhez kötötten és egymással
szintetizálva szükséges vizsgálni, hiszen csak így lehet megalapozott elemzéseket készíteni. Megfelelő döntések csak kellően előkészített elemzésekre támaszkodó programok,
tervek alapján hozhatóak. A térinformatikai alapon működő rendszerek alkalmasak a
helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére.
Leírás:
1.
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Alapelvek:
A környezetvédelem, természetvédelem, területfejlesztés és területrendezés törvényi feladatainak ellátásában résztvevő regionális és települési szintű szervezetek támogatása.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az ágazatok meglevő, megyei adatgyűjtésein alapuljon.
Települési szintű adatokból épüljön fel.
Az adatok tetszőleges aggregálási lehetősége különböző területi szintekre (megye, kistérség).
Egységes (elosztott) adatbázist képezzen a települési rendszerekkel.
Ellenőrzött és karbantartható adatokkal dolgozzon.
Térinformatikai alapon működjön.
Hálózaton keresztül legyen elérhető.
Adatbiztonsági szempontból csak regisztrált felhasználók férhessenek a rendszerhez.
Egyszerű kezelhetőség.
Felhasználói oldalról minimális eszközigénye legyen.

Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TeIR
← Környezetvédelmi tájékoztatás
← Megyei környezet-egészségügyi program
→ Hulladék Információs Rendszer (HULIR) létrehozása
↔ Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
Térségi kihatás
Megyei önkormányzat
Valamennyi települési önkormányzat
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei önkormányzati Hivatal
Települési önkormányzatok
ATIKÖFE
ATIVIZIG
ÁNTSZ
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelemi Állomás
KNP Igazgatósága
KMNP Igazgatósága
SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE,
GM Céltámogatás,
megyei források,
KAC,
Ütemezés:
Folyamatosan, a TeIR fejlesztésével párhuzamosan megvalósítható.
Korlátok:
Az adatszolgáltatás nehézkessége.
Példaprogram az Integrált területi környezeti információs rendszer létrehozására
Alprogram megnevezése:
Hulladék Információs Rendszer (HULIR) létrehozása
Cél:
Mindenre kiterjedő ismeretekkel kell rendelkezni a hulladékgazdálkodás tervezéshez és menedzseléséhez, mindezt megbízható adatokkal kell alátámasztani.
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Feladat:
A HULIR megalkotása és adatokkal való feltöltése, majd folyamatos aktualizálása.
Indokoltság:
Jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségű adatok és információk a megye
hulladékainak térbeli eloszlásáról, mennyiségi és minőségi mutatóiról – pedig ez szükséges ahhoz, hogy a hulladékproblémát gazdaságossági alapon is meg lehessen közelíteni.
Leírás:
•8 A hulladéklerakók feltérképezése és kataszterezése.
•8 A hulladék-kibocsátók felmérése (az adatok pontosítása), hulladéktípusonkénti rendszerezése.
•8 A kapcsolódó logisztika megtervezése és kiépítése.
•8 Az érintett csoportok, szervezetek rendszerbe szervezése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
↔ Integrált területi környezeti információs rendszer
→ Működő és felhagyott lerakók
← Integrált területi információs rendszer
← Hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása
→ Környezetbarát megye
Térségi kihatás:
Csongrád megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok,
ATIKÖFE,
Megyei önkormányzat,
Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala
Környezetgazdálkodási szervezetek,
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
GM (info rendszer),
KöM TFC
Ütemezés:
Közép távon megvalósítható.
Korlátok:
Az adatgyűjtési nehézségek, érdektelenség.
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Program megnevezése:
Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás
Cél:
A megye lakosságának gyors és korrekt tájékoztatása környezetvédelmi kérdésekben.
Feladat:
A lakosságot, vagy a gazdálkodó szervezeteket érintő információk, adatok eljuttatásának megszervezése az érintettekhez
Alprogram megnevezése:
Környezeti „home page” létrehozása
Cél:
Interneten elérhető, interaktív tájékoztatás
Feladat:
Egy olyan folyamatosan aktualizált tájékoztató („home page”) kialakítása, ahol a lakosságot leginkább
érdeklő környezeti információk elérhetők, és amely E-mail-en keresztül véleményt vagy kérdést fogad.
Indokoltság:
A környezeti tudatosság kialakításának egyik alappillére az információhoz jutás lehetősége. Egy
interaktív kapcsolat kialakításának lehetősége pedig ennek hatását megtöbbszörözheti.
Leírás:
A javasolt környezetvédelmi információs rendszerhez kapcsolva (de akár már annak megszervezése előtt) egy alapvető környezetvédelmi adatokat tartalmazó „web-oldal” készítése az alapvető
adatgazdák együttműködésével. Az információk rendszeres (havi) frissítése. A programot célszerű alkalmassá tenni a kérdések, vélemények fogadására és környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, bővebb információk (pl. környezetvédelmi információk az interneten) ismertetésére
is. Működtetője egy a megvalósításra javasolt megyei Környezeti TeIR iroda vagy az ATIKÖFE.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezeti TeIR
← Környezeti tudatformálás
↔ Csongrád megyei Zöld-díj alapítása
→ Környezetbarát megye
Térségi kihatás
Az egész megye.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
(Környezeti TeIR iroda)
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala
ATIKÖFE
ATIVIZIG
ÁNTSZ
(SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék)
Pénzügyi igény:
100.000 Ft + évi fenntartási költségek
Forráslehetőség:
Ütemezés:
A program készítésekor összegyűjtött adatok alapján 1 hónapon belül indítható.
Korlátok:
Az adatgazdák adatszolgáltatási szándékának hiánya.
Folyamatos működtetés bizonytalansága „igazi gazda” hiányában.
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Alprogram megnevezése:
Környezeti TeIR iroda kialakítása
Cél:
A naprakész lakossági tájékoztatás és a kistérségi környezeti akciók koordinációja
Feladat:
A területi információs rendszerhez kapcsolódó, de alapvetően a helyi környezetvédelmi tevékenységet segítő értékelő, tájékoztató, valamint a környezetvédelmi politikát segítő iroda létesítése.
Indokoltság:
Az elégtelen lakossági tájékoztatás sokszor rontja a szervezett akciók, vagy a civil szervezetek
munkájának hatékonyságát. A jelenlegi ágazati struktúrában a begyűjtött környezeti adatok hasznosítása messze van az optimálistól.
Leírás:
Az iroda naprakész tájékoztatást tenne lehetővé, környezeti marketing tevékenységet folytatna,
(szóróanyagok, kiadványok készítését, médiakapcsolatokat), kutatásokat szervezne a környezeti
hatások komplex értékelésére.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Integrált területi környezeti információs rendszer
← Környezeti „home page”
← Környezeti állapotjelentés
↔ Csongrád megyei Zöld-díj alapítása
Térségi kihatás:
Az egész megye.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei önkormányzat Hivatala
ATIKÖFE
ÁNTSZ
Települési önkormányzatok
Közoktatási intézmények
Civil szervezetek
Környezetgazdálkodási szervezetek
Regionális sajtó, tv, rádió
Pénzügyi igény:
Az iroda létrehozása kb. 2.000.000 Ft, a működtetés kb. 1-2.000.000 Ft/év
Forráslehetőség:
Területfejlesztési Tanács
Ütemezés:
Rövidtávon megvalósítható
Korlátok:
Nincs érdemi korlát
Alprogram megnevezése:
Környezeti állapotjelentés készítése
Cél:
Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelő kiadvány megjelentetése a megye környezeti állapotáról.
Feladat:
A környezetvédelmi program készítése során összegyűjtött részletes környezeti információk közreadása egy állapotjelentés formájában digitális és/vagy nyomtatott formában.
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Indokoltság:
A megfelelően alapos környezeti tájékoztatás segíti a tudatformálást, a környezeti nevelést, de
gyorsíthatja a környezetvédelemnek a gazdasági életbe való bekapcsolását is.
Leírás:
A jelen környezetvédelmi program készítése során összegyűjtött, az adatgazdák által jóváhagyott,
részletes környezeti információk közreadása CD-n és/vagy nyomtatott formában. A tervezett CD-t
(kiadványt) megkapná valamennyi önkormányzat, hivatal, oktatási intézmény, könyvtár, azt
igénylő civil szervezet. Három-négyévenként célszerű lenne megújítani.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezeti TeIR
← Környezeti tudatformálás
→ Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
↔ Csongrád megyei Zöld-díj alapítása
→ Környezetbarát megye
Térségi kihatás:
Az egész megye.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék
ATIKÖFE
ATIVIZIG
ÁNTSZ
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala
Pénzügyi igény:
A kiadvány költsége ezer példányban 500 ezer Ft, CD 1500 példányban 400 ezer Ft.
Forráslehetőség:
Ütemezés:
A program készítésekor összegyűjtött adatok alapján, egyeztetés után 3 hónapon belül elkészíthető.
Korlátok:
Az adatok közzétételének megakadályozása.
Program megnevezése:
Csongrád megyei Zöld-díj alapítása
Cél:
A megyei lakosság környezettudatosságának fenntartása és fejlesztése.
Feladat:
A díj-odaítélés kritériumrendszerének kidolgozása.
Indokoltság:
Egyelőre ilyen a megyében nincs, feltehetően pozitív hatással lenne a lakosság és a gazdaság szereplőinek környezettudatára.
Leírás:
•8 Évente egy alkalommal (a Föld napján) szakértők és civil szervezetek bevonásával értékelni az
esetleges díjazandók tevékenységét, majd odaítélni azt.
•8 Célszerű lenne több kategória kialakítása (település, iskola, társadalmi szervezet, gazdálkodó
szervezet).
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•8 Mindennek a médiában jól szervezetten hírét adni.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
↔ Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás: környezeti home page
↔ Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás: nyilvános állapotjelentés
Térségi kihatás:
A megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei önkormányzat,
Települési önkormányzatok,
Civil szervezetek,
Lakosság
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Önkormányzati források
Ütemezés:
Rövidtávon megvalósítható.
Korlátok:
A menedzsment hiánya.
Program megnevezése:
Védett értékek szélesebb körű ismertetése
Cél:
A védett területeket, a növény- és állatvilágot, nevezetességeket szélesebb körben kell ismertetni.
Feladat:
A védett területeken, illetve a mindennapi életben fel kell hívni a lakosság figyelmét a környezetében levő értékekre, védelmükre.
Indokoltság:
A fenntartható fejlődés érdekében mind szélesebb körben kell megismertetni védett értékeinket,
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen sérülékenyek az élő rendszerek. Így megelőzhető lenne a nem szándékos kártétel.
Leírás:
•8 Cselekvési programot kell kidolgozni a természeti értékekkel (fajok, élőhelyek, morfológiai
képződmények) kapcsolatos bemutatási feladatok összehangolására.
•8 A védett területeken oktatóközpontokat kell létrehozni úgy, hogy azok illeszkedjenek környezetükbe, ne károsítsák azt.
•8 Több tanösvényt kell kiépíteni úgy, hogy az egyes megállóhelyek jól dokumentáltak legyenek.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← Nem motorizált közlekedés fejlesztése
Térségi kihatás:
Az egész megye.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM, TvH, OM, EüM, GM, TeIR
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KNP, KMNP Igazgatóságok
Települési önkormányzatok
Társadalmi szervezetek
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KAC
Ütemezés:
A teljes program hosszútávon valósítandó meg, de fő részei közép távon kialakíthatók.
Korlátok:
Források hiánya, egyes szervezetek/hivatalok érdektelensége.
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1.4. Vízgazdálkodás
Program megnevezése:
Árvízi biztonság megteremtése
Cél:
Az árvízi veszélyeztetettségnek és az árvízvédekezés költségeinek minimálisra csökkentése.
Feladat:
•8 A nem megfelelő gátszakaszok magasságának illetve állékonyságának a növelése.
•8 Megfelelő sűrűségű szilárd burkolatú közelítő út kiépítése.
Indokoltság:
Világszerte tapasztalható, hogy az áradások károkozása (az ártereken folyatatott gazdasági tevékenység bővülésével) egyre jelentősebb. Az árvízi biztonság csökkentheti (megakadályozhatja) a
térség gazdaságának váratlan és nagymértékű károsodását. Ezen túlmenően egy árvíz során a
közvetlen gazdasági káron túl jelentős környezeti kockázati tényezők is kialakulhatnak. Csongrád
megye területének fele árvízveszélyes, ezért az árvízvédelem hatékony megvalósítása kiemelt
fontosságú.
Leírás:
Elsődleges cél annak elérése, hogy minél kevesebb árvízveszélyes helyzet alakuljon ki, amelynek
feltétele a gátak megfelelő állapota. A gyenge vagy alacsony gátszakaszok pontos felmérése megtörtént. A legsürgetőbb feladatok: a Tisza Szeged alatti szakaszának bal parti, a Hármas-Körös
torkolati szakaszának bal parti, valamint Kunszentmárton, Csongrád és Szeged belterületi töltéseinek vagy védfalainak magasítása és erősítése.
Másodlagos cél a bekövetkezett árvízi helyzetek esetén a minél hatékonyabb és olcsóbb védekezés. Jelenleg ennek fontosabb feltétele, hogy legfeljebb 15-20 km-enként szilárd burkolatú út
épüljön a töltésig, és a töltéskoronán is minél nagyobb arányú legyen az aszfaltozott útszakasz.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.8. Alföld Program
→ Megyei Területfejlesztési Koncepció
Térségi kihatás
Csongrádi, szentesi, hódmezővásárhelyi, szegedi és makói kistérségek.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIVÍZIG
KVM
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Állami költségvetés.
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítható.
Korlátok:
A költségvetés lehetőségei, illetve a fejlesztési források rangsorolása miatti halasztás.
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Program megnevezése:
Belvízi biztonság megteremtése
Cél:
A belvízkárok csökkentése.
Feladat:
•8 Belvízveszélyes területek pontos felmérése.
•8 Belvízelvezető rendszerek karbantartása és fejlesztése.
•8 A rendszeresen belvízjárta területek alternatív hasznosítása.
•8 A meliorált területek hatékonyságának a folyamatos ellenőrzése.
Indokoltság:
A megye morfológiai adottságainak köszönhetően nem küszöbölhető ki a magas belvízgyakoriság, viszont a belőle származó károkat jelentősen csökkenteni lehet.
Leírás:
A részletes belvíz-veszélyeztetettségi és területhasznosítási térkép alapján kijelölhetőek azok a
területek, amelyeken művelési mód váltása javasolt (szántók, gyümölcsösök helyett rét- és legelőgazdálkodás, vizes élőhelyek kialakítása). További irányelvként az EU-csatlakozáshoz kapcsolódó mezőgazdasági területkivonások szolgáltatnak alapot. Az elhanyagolt belvízelvezető rendszerek karbantartását a tulajdonosok támogatásával és megfelelő szankcionálásával lehet megvalósítani. A meliorált területek hatékonyságának (dréncsövek működése) folyamatos ellenőrzését
távérzékeléssel lehet megoldani.
A belterületeken a belvízelvezető rendszerek rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükséges
esetben bővítése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← Szántóterületek lehetséges átalakításának optimalizálása
← Élőhelyvédelem
← Ökológiai hálózat létrehozása
Térségi kihatás
Valamennyi kistérség.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok
ATIVÍZIG
A megyében működő vízgazdálkodási társulatok
Falugazdászok
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Állami költségvetés,
Megyei és települési önkormányzatok,
SAPARD.
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
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Program megnevezése:
Homokhátsági területek vízgazdálkodásának fejlesztése
Cél:
Homokhátsági területek vízhiányának megszüntetése.
Feladat:
•8 Vízfelhasználás csökkentése
•8 Vízvisszatartás növelése
Indokoltság:
A homokterület jellegéből adódóan mind a felszíni vízkészlet, mind a talajvízkészlet kevés a mezőgazdasági célú vízfelhasználás igényeinek a kielégítésére, és a domborzati viszonyok miatt gravitációs úton sem oldható meg a Tiszából történő vízutánpótlás.
Leírás:
A kettős feladatot a vízvisszatartást célzó művelési ágak elterjesztésével (pl. gyepgazdálkodás,
vizes élőhelyek), víztakarékos öntözési technológiák kialakításával, a vízszétosztó hálózat korszerűsítésével és a tisztított szennyvizek visszaforgatásával lehet megoldani.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.9. A Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása és vízpótlása
→ A szántóterületek átalakításának optimalizálása
← Regionális szennyvízgazdálkodás
← Alternatív szennyvíztisztítási technológiák propagálása
← Állattartó telepek szennyvízproblémáinak megoldása
Térségi kihatás
A mórahalmi, szegedi, kisteleki és csongrádi kistérség.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIVÍZIG
Települési önkormányzatok
ATIKÖFE
Mezőgazdasági termelők
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap,
SAPARD,
KAC, VAC
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Rövidtávú szemlélet.
Program megnevezése:
Ivóvízbázisvédelem
Cél:
Hosszú távon megőrizni a megye rétegvíz-készletének a minőségét és mennyiségét
Feladat:
•8 Maros-hordalékkúp vízbázisának védelme, hidrogeológiai védőterületek kijelölése
•8 A védőterületekre eső korlátozott mezőgazdasági hasznosíthatóságú földterületek tulajdonosainak kompenzálásának megteremtése
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•8 Rétegvizek minőségét vizsgáló monitoring-rendszer működtetése
•8 Az öntözési célú felszínalatti vízfelhasználás visszaszorítása (a felszíni öntözési feltételek
megteremtésével, bővítéséval)
•8 Az engedély nélküli felszín alatti vízkitermelés szankcionálása
Indokoltság:
A megye teljes ivóvízellátását szolgáló rétegvízkészlet megőrzése elsőrendű feladat.
Leírás:
Az ivóvíz hosszú távú bázisát jelentő felszín alatti vízkészletek mennyiségét és minőségét is meg
kell őrizni, ezért ki kell jelölni azokat a felszíni területeket, amelyek szennyező forrásai potenciális veszélyt jelenthetnek a rétegvíz-készletre. Ezen veszélyeztetett területeken el kell érni a csatornahálózat teljes kiépítését és a rácsatlakozást, a műtrágyázás korlátozását, a hulladéklerakók
felszámolását és egyéb pontszerű szennyező források megszüntetését. A mennyiségi védelem
érdekében az engedély nélküli vízkivételt szigorúan szankcionálni kell. Az egyéb gazdasági célú
használatoknál (pl. szénhidrogén termelés) prioritásként kell kezelni a vízbázis-védelmet (figyelmeztető lehet a pusztaszőlősi kitörés felszín alatti vizeket veszélyeztető esete).
A megnyugtató vízbázis-védelem csak határon túli együttműködéssel oldható meg.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 Magyar-román határmenti térség fejlesztési koncepciója és programja
← Szántóterületek lehetséges átalakításának optimalizálása
→ Pontszerű talajszennyezések visszaszorítása
→ Integrált területi környezeti információs rendszer
→ Környezetbarát termálvíz-gazdálkodás
→ Regionális szennyvízgazdálkodás
→ Az állattartó telepek szennyvízproblémáinak megoldása
Térségi kihatás
Valamennyi települési önkormányzat.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIVÍZIG,
Települési önkormányzatok,
ÁNTSZ,
ATIKÖFE
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Állami költségvetés,
KAC,
Települési önkormányzatok saját forrásai.
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Rövid távú szemlélet.
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Program megnevezése:
Felszíni vízminőség-javítás
Cél:
A felszíni vizek minőségének a javítása.
Feladat:
•8 A Tisza, a Maros és a Hármas-Körös minden vízminőségi paramétercsoportban legalább III.
osztályú vízminőséggel rendelkezzen.
•8 Csökkenteni kell a csatornákba jutó mezőgazdasági és kommunális eredetű szennyeződéseket.
Indokoltság:
A felszíni vizek megyénk területén is jelentős mezőgazdasági és kommunális eredetű szennyeződést szenvednek, ugyanakkor öntözési szezonban számottevő vízigény is tapasztalható.
Leírás:
A megye élővizeink minőségét alapvetően meghatározzák a megyén kívüli szennyező források
(felvízi megyék és Románia). Ezért fontos feladat a román partnerral való minél szorosabb és
hatékonyabb környezetvédelmi együttműködés. Ugyancsak fontos a megyei (és a felszíni vizeket
terhelő megyén kívüli) szennyvízbebocsátások visszaszorítása.
A csatornák esetében szintén kiemelt cél a szennyvizek bevezetésének mielőbbi megszűntetése és
a mezőgazdasági eredetű szennyeződések kontrollálása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Szántóterületek lehetséges átalakításának optimalizálása
→ Környezetbarát termálvíz-gazdálkodás
→ Regionális szennyvízgazdálkodás
Térségi kihatás
Valamennyi kistérség.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok,
ATIKÖFE,
ATIVÍZIG,
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Állami költségvetés,
SAPARD,
KAC,
PHARE.
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítandó.
Korlátok:
Országok közötti együttműködés minimális hatékonysága, rövidtávú szemlélet
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2. Az országos rendszerekbe integrálódó környezetvédelmi programok
A megye környezeti állapotát jelentősen javító programok számottevő része az országos programokhoz kapcsolódik, megvalósításuk forrásai is az országos rendszerek részei. A megyei program keretében azonban ezek áttekintése is indokolt, ugyanis egyrészt bizonyos elemeik megvalósítása helyi kezdeményezések függvénye, másrészt fontos kapcsolódást jelentenek a helyi, települési programokhoz.
Program megnevezése:
Talajhasználatból adódó károkozás csökkentése
Cél:
A mezőgazdasági, ipari és egyéb talajhasználatból adódó károkozás, minőségromlás megelőzésére, tekintettel a talaj feltételes megújuló képességére.
Feladat:
Ösztönözni a termőföld fizikai és kémiai minőségének védelmét és a termékenység megőrzését.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.3. Agrár környezetvédelmi program;
 MG.5. Helyes mezőgazdasági gyakorlat bevezetése;
→ Csongrád megyei Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Program
→ Környezetbe kerülő ipari hulladék csökkentése;
→ Művelési ágak optimalizálása természetvédelmi, vízgazdálkodási és talajtani szempontok alapján;
→ A működő és felhagyott hulladéklerakók környezetre gyakorolt hatásának feltárása;
Alprogram megnevezése:
Megyei földvédelmi stratégia kialakítása
Cél:
Komplex, átfogó földvédelmi stratégia kidolgozása, mely részleteiben tartalmazza az egyes talajés területspecifikus talajvédelmi problémákat és a feladatokat
Indokoltság:
A megye talajait érintő talajdegradációs folyamatok sokrétűek. A megye területén talajtípusonként, területhasznosítás szerint változó a degradáció típusa és erőssége. Környezetünk védelme, s
talajaink hosszú távú használhatósága érdekében fontos ezek pontos nyilvántartása és a lehetséges
védekezési formák kidolgozása.
Leírás:
A megye talajait érintő fizikai és kémiai talajdegradációs hatások felmérése, monitoringozása,
folyamatos állapotmegfigyelés kiépítése. A lehetséges és gazdaságos talajvédelmi módok kidolgozása, ezek széles körben történő elterjesztése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.3. Agrár környezetvédelmi program;
 MG.5. Helyes mezőgazdasági gyakorlat bevezetése;
← Talaj szervesanyag tartalmának megőrzése,
← Másodlagos szikesedés megakadályozása,
← Defláció elleni védelem.
Térségi kihatás:
A program megvalósítása az egész megye területén indokolt.
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Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
Megyei FVM Hivatal.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
FVM Földvédelmi Alap,
SAPARD.
Ütemezés: A program középtávon megvalósítható.
Korlátok: Alprogram megnevezése:
A talajok szervesanyag-tartalmának megőrzése
Cél:
Olyan átfogó, környezetbarát intézkedések foganatosítása, melyek a talaj szervesanyag-tartalmának csökkenése ellen hatnak.
Feladat:
•8 Humuszmegóvási intézkedések foganatosítása;
•8 Szervesanyag utánpótlás elősegítésére komposztálási lehetőségek nagyüzemi megvalósítása;
•8 A termesztési folyamatok során keletkező szervesanyag (növényi tarló, gyökérmaradvány)
visszacsatolása (recycling) a természetes körfolyamatba;
Indokoltság:
A talaj szervesanyag-tartalmának csökkenése mind országos, mind pedig megyei szinten tapasztalható. A csökkenés mértéke talajtípus függő. Legnagyobb mértékben a homok területeken tapasztalható, de a nem megfelelő időben és nem megfelelő eszközökkel végzett talajművelés esetén a csernozjom talajok is károsodnak.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Gazdálkodók tájékoztatása,
← Defláció elleni védekezés.
Térségi kihatás:
A program megvalósítása az egész megye területén indokolt.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
Falugazdászok.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
FVM Földvédelmi Alap,
SAPARD
Ütemezés:
A program középtávú ütemezéssel megvalósítható.
Korlátok:
Tudatformálás hiányosságai.
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Alprogram megnevezése:
Gazdálkodók tájékoztatásának megyei szintű megszervezése,
korszerű szaktanácsadási rendszer kiépítése
Cél:
A földtulajdonosok, a földművelést folytató gazdálkodók meglévő tájékoztatási rendszerének
átgondolása, a feltáruló hiányosságok korrigálása. Fontos, hogy a gazdálkodók folyamatos tájékoztatást kapjanak a megújuló támogatásokról, a művelés környezetbarát, -kímélő használatának
módozatairól. Ez a fenntartható mezőgazdasági fejlődés megvalósításának alappillére.
Feladat:
•8 Szaktanácsadói rendszer átgondolása, hatékonyságának ellenőrzése, felújítása.
•8 A gazdajegyzők szerteágazó feladatainak szétválasztása, fogadóórák és tájékoztató előadások
szervezése a településeken.
•8 Információs füzetek készítése, mely magában foglalná többek között a hatékony, környezetbarát termesztési rendszerek ismertetését, a talajvédelem új lehetőségeit, a fenntartható tápanyag-gazdálkodás elveit. Ezen információs füzetek költségmentesen terjesztendők.
Indokoltság:
•8 A talajtani, talajvédelmi, növényélettani, növénytermesztési stb. tudományok intenzíven fejlődnek. Újabb és újabb lehetőségek állnak gazdálkodók rendelkezésére, amellyel a talaj és
más környezeti elemek állapotát és minőségét szem előtt tartva jobb terméseredményeket érhetnek el. Fontos tehát az erre fogékonyak elérése, tájékozódási lehetőségeik megteremtése.
•8 Akadozik az állami támogatásokról szóló információk áramlása. Fontos, hogy ez minden érdekelthez alanyi jogon eljusson.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 MG.5. Helyes mezőgazdálkodási gyakorlat bevezetése
→ Környezeti tudatformálás
Térségi kihatás:
A program megvalósítása az egész megye területén indokolt.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei Agrárkamara,
Megyei NTA,
Megyei FVM Hivatal,
Falugazdászok,
Önkormányzatok.
Forráslehetőség:
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap,
SAPARD (talajjavítás)
Ütemezés: A program rövid távon beindítható, folyamatos.
Korlátok: -
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Alprogram megnevezése:
Másodlagos szikesedés megakadályozása
Cél:
A talajok sótartalmának antropogén eredetű növekedésének megakadályozása, az okok feltárása,
megszüntetése.
Feladat:
•8 Másodlagos szikesedés megelőzésére;
•8 A nyílt medencés öntözőrendszerek mentén a vízminőség több ponton való ellenőrzésének
megszervezése;
•8 A termál kutak és csővezetékek környezetében a csepegő vizekből eredő talajdegradációk
megszüntetése.
Indokoltság:
A talaj másodlagos szikesedése a megyére oly jellemző termálvíz kitermelés és az öntözött területek nagysága következtében számottevő. Az okozott kár már csak nagy anyagi ráfordítással hozható helyre, ezért a megelőzés, az emberi odafigyelés rendkívül fontos.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezetbarát termálvíz gazdálkodás
Térségi kihatás:
A program a teljes megye területét érinti.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIKÖFE,
Csongrád Megyei NTA
Pénzügyi igény:
A károk felmérése a fenti gazdálkodó szervezetek költségvetéséből kigazdálkodható, a
helyreállítás minden esetben a károkozót terheli.
Forráslehetőség:
Helyi, gazdálkodói források, a másodlagos szikesedést okozó üzem kötelezhető a károkozás megszüntetésére, a talaj rekultivációjára.
Ütemezés:
Rövid távon megvalósítandó program.
Korlátok: Alprogram:
Pontszerű talajszennyezések visszaszorítása
Cél:
A pontszerű szennyező források okozta talajdegradációk megelőzése, a létezők megfelelő minőségű rekultiválása.
Feladat:
•8 Illegális folyékony és szilárd hulladék lerakásának kontrolljának megszervezése;
•8 Hígtrágya elhelyezés kontrollja;
•8 Vezetéklyukadásból eredő olajszennyezések mértékének visszaszorítása a csőhálózat minőségének, amortizációjának folyamatos figyelemmel kísérésével, a bekövetkező szennyezések
minél gyorsabb elállítása érdekében nagyhatékonyságú észlelés kidolgozása;
•8 Bekövetkezett szennyezések rekultivációjakor talajcsere esetén a kihelyezett talaj minőségének, tulajdonságainak fokozott figyelembe vétele.
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Indokoltság:
A megye területén számos pontszerű talajszennyező forrás található. Egyenként tekintve e szenynyezéseket kiterjedésük nem jelentős, de higéniai esztétikai okokból és a talajvíz védelmét szem
előtt tartva megszüntetésük, rekultiválásuk rendkívül fontos. Egyes szennyezők ugyanis (olaj,
hígtrágya stb.) a talajvízig könnyen eljutnak, s annak áramlási viszonyainak megfelelően terjedhetnek, akár nagyobb távolságra is.
Leírás:
A program megvalósításában első lépésként a lehetséges pontszerű szennyező források kataszterét
kell elkészíteni, a már meglévő szennyezéseket felmérni. A rekultiváció során, talajcsere esetén
törekedni kell a kihelyezett talaj megfelelő minőségének biztosításáról. Megfelelő technikával, pl.
a vezetékek folyamatos kontrolljával, megfigyelésével egyes pontszerű szennyezések gyakorisága
(csőlyukadás) csökkenthető.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Megyei földvédelmi stratégia kialakítása
Térségi kihatás:
A program az egész megye területét érinti, de célszerűbb első lépésben a felméréseket kistérségi szinten kezdeményezni.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Falugazdászok,
ATIKÖFE
Csongrád Megyei NTA.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
A károk és a lehetséges szennyező források felmérése helyi erőforrásokból megoldható, a
károk felszámolásának költségei a károkozókat terhelik.
Ütemezés:
A program középtávú ütemezéssel megvalósítható.
Korlátok: Alprogram megnevezése:
Termőterületek defláció elleni védelme
Cél:
A defláció által sújtott területek lehatárolása, a talajelhordás mérséklése.
Feladat:
•8 Mezővédő erdősávok telepítése;
•8 A táblák kialakításánál a kritikus időszakban uralkodó szélirány figyelembe vétele;
•8 Kora tavaszi időszakban a talajfelszín takarása a veszélyeztetett területeken;
Indokoltság:
A megye termőterületei között jelentős arányt képvisel a homok fizikai minőségű talajok aránya. A
defláció azonban nem kizárólagosan ezen talajtípusokat érinti, de a kora tavaszi növényborítottság
nélküli időszakban a jó minőségű és kötöttségű csernozjom talajok termőrétegét is veszélyezteti.
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Leírás:
Első lépésben fel kell tárni a megye defláció érzékeny területeit. A felmérés ne csak a talaj fizikai
minőségének figyelembe vételével történjék, figyelembe kell venni a jó minőségű csernozjom
talajok termőrétegének pusztulását is. A defláció által érintett területeken meg kell határozni a
védelem lehetséges módozatait, annak költségigényét és a lehető leggazdaságosabb megoldást.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV8.: Alföld Program.
→ Megyei földvédelmi stratégia kialakítása
→ A talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése
Térségi kihatás:
A program megvalósításában a megye egész területe érintett.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
Csongrád Megyei FVM Hivatal.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
FVM Földvédelmi Alap
Ütemezés:
A program hosszú távú ütemezéssel valósítható meg.
Korlátok: Program megnevezése:
Értékes talajképződmények kijelölése,
talajtani értékek természetvédelmi jelentőségének fokozása
Cél:
A megye területén levő értékes talajképződmények területi lehatárolása, degradációjuk megakadályozása.
Feladat:
•8 A tájra jellemző értékes talajképződményeinek feltárása, a választás szakmai indoklása;
•8 Az azokat a veszélyeztető tényezők megszüntetése és bemutatásuk lehetőségének megteremtése.
Indokoltság:
Az értékes talajképződmények megőrzése napjaink élővilág-centrikus természetvédelmében nem
kap elegendő figyelmet, pedig a talajok önmagukban is (nemcsak mint a növények és részben az
állatok élőhelye) is jelenthetnek tudományos, oktatási–nevelési vagy más közérdekből megőrzésre alkalmas értéket. A talajok veszélyeztetettsége elhanyagoltságuk következtében jelentősen nőtt.
Legtermékenyebb talajunk, a mészlepedékes csernozjom csaknem 100 %-ban mezőgazdasági
művelés alatt áll, így a talajtípusnak valószínűleg már nincs eredeti állapotban levő szelvénye.
Hasonlóan nemcsak tudományos érdeklődés tárgya néhány szikes talajunk, mely területek felszíni
morfológiája is érdekes sajátosságokat mutat.
Leírás:
A program első lépéseként fel kell tárni a megye területén levő, védelemre érdemes talajtípusokat.
Gondoskodni kell ezek optimális használatáról, védelméről, valamint környezetükben elhelyezett
megfelelő információs anyagról, mely nemcsak az adott talaj jellegzetességeit és védendő értékeit
tükrözi, hanem a talajaink védelmének fontosságát széles körben tudatossá teszik.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezeti tudatformálás
Térségi kihatás:
Előre nem meghatározható
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Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
Nemzeti parkok (KNP, KMNP) igazgatóságai.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KAC
Ütemezés:
A program középtávú ütemezéssel megvalósítható.
Korlátok:
Nehéz bemutathatóság
Program megnevezése:
Élőhelyvédelem
Az élőhelyek védelme kiemelt fontosságú, hiszen csak így valósulhat meg a fajvédelem és a biológiai
sokféleség megőrzése is. Különösképpen a veszélyeztetett fajok élőhelyeinek védelmét kell biztosítani.
A program részprogramjaiban nem csupán azt kell figyelembe venni, hogy a jelenlegi állapot fenntartható legyen, hanem a már leromlott élőhelyek további állapotromlását is meg kell akadályozni.
Célok és feladatok: alprogramonként
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV 11. Veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmi programja
 KV.8. Alföld program
 TV.7. Érzékeny Természeti Területek rendszerének kialakítása
 TV. 12. Élőhely rekonstrukciós programok
 TV.2. Nemzeti parkok fejlesztése
← Belvízi biztonság megteremtése
→ Biodiverzitás fenntartása
→ Zonáció
→ Művelési ágak optimalizálása
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM,
TvH,
KNP Igazgatóság, KMNP Igazgatóság,
ATIVIZIG,
Települési önkormányzatok,
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága,
SZTE,
A Tiszai kormánybiztos területi irodája
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
Társadalmi szervezetek.
Pénzügyi igény:
nem ismeretes
Forráslehetőség:
KAC,
KöM,
FVM,
ISPA
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítandó
Korlátok:
források hiánya, érdekellentétek, tulajdonviszonyok rendezetlensége
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Alprogram megnevezése:
Vizes élőhelyek védelme
Cél:
•8 Kiemelt cél a ritka víztípusok (pl. szikes tó, láp) természetközeli állapotban megmaradt tagjainak megmentése.
•8 Fokozottabb védelemre érdemesek a Tisza és mellékfolyói, hullámterük, holtágaik a többcélú
hasznosítás és a fenntartható fejlődés figyelembe vételével.
•8 A kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek vízutánpótlását biztosítani kell.
Feladatok:
•8 Kerülni kell a vizes élőhelyek átalakítására irányuló tevékenységet, s ha ilyen szükséges, akkor azt úgy kell végrehajtani, hogy az ott élő élőlényeket, élőhelyeket a legcsekélyebb mértékben károsítsák.
•8 A vizes élőhelyek közelében pufferzónákat kell kialakítani.
•8 A kiszáradással veszélyeztetett vizes élőhelyek vízutánpótlását csak megfelelő minőségű vízzel szabad megoldani.
•8 A cián szennyeződés kárait fel kell mérni, utóhatásait mérsékelni.
Indokoltság:
A megye területén jelentős vizes élőhelyeket találunk a folyók mentén és a buckaközi mélyedésekben, amelyek a természetes szárazodás illetve egyéb okok miatt nem kapnak megfelelő menynyiségű és minőségű vízutánpótlást, ezért társulásaik átalakulnak, degradálódnak. A vizes élőhelyek egyre inkább nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, ezért fenntartásukra, kezelésükre fokozott figyelmet kell fordítani.
Leírás:
•8 A megye vizes élőhelyein fel kell mérni a szárazodás következményének mértékét, okait.
•8 Minden egyes területen a megfelelő mennyiségű és minőségű vízutánpótlást a vízüggyel közös tervek alapján kell megoldani.
•8 A jóléti célokat szolgáló vízfelületek hasznosításakor fokozott figyelmet kell fordítani a közeli védett értékek védelmére, a szennyező és zavaró források mennyiségének csökkentésére.
•8 A cián és nehézfém-szennyeződések hatásait meg kell vizsgálni, s mielőbb terveket kell készíteni a Tisza élővilágának helyreállítására.
Térségi kihatás:
•8 A vizes élőhelyek rekonstrukciója a Cserebökényi-pusztákon a Veker érrendszerének védett
zugaiban megbúvó értékes mocsári és hínártársulások révén valósítandó meg.
•8 A vízháztartás helyreállítása szükséges a Montág-pusztán és a Liliomos mocsár területén minimális területrekonstrukcióval.
•8 Szegedi Fehér-tavon a halászat miatt időszakos elárasztások történnek, ami a sziki élővilágot
sodorta veszélybe. Célszerű lenne az ilyen mértékű vízszintingás csökkentése, illetve a költési
időszak és a lehalászás időpontjának egyeztetése.
•8 A Mártélyi Üdülőtelepen korlátozni kellene a hangkibocsátást, mivel félő, a fészkelő madarak
elhagyják a területet.
•8 Kisteleki Bíbic-tavat belterületek veszik körül, ezért fokozottan figyelni kell a szennyezésre.
•8 Zsombói őslápon, az Ásotthalmi lápréten komoly gondot okoz a vízhiány, ezért a lápok élővilága elszegényedett. A vízutánpótlást biztosítani kell.
•8 Pusztaszeri Fülöp-széken a vízzel borított terület zsugorodása miatt a madárfajok a területet
elhagyják, s a közeli Csaj-tóra járnak. A vízutánpótlást meg kell oldani.
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Alprogram megnevezése:
Füves területek védelme
Cél:
A füves élőhelyek fokozott védelmet érdemelnek, gondoskodni kell természetszerű állapotban
történő megőrzésükről.
Feladatok:
•8 Szükséges a hagyományos legeltető állattartás visszaállítása, megfelelő állatlétszám kialakítása mellett.
•8 Természetközeli kaszáló típusú gyepeken a kaszálás legkorábbi időpontját (pl. július 1.) is
szabályozni kell.
•8 A lekaszált széna eltávolításáról gondoskodni kell.
•8 A védett gyepek körüli pufferzónák létesítésével degradálódásuk mértéke csökkenthető, megállítható.
Indokoltság:
A megye területén a gyepterületek növelése lenne szükséges. Rajtuk a legeltetés és kaszálás intenzitását, időpontját szabályozni kell, mert a védett növények magérlelése korábbi kaszálás esetén nem biztosított. A gyepek körüli pufferzónákkal helyreállítható lenne eredeti mikroklimatikus
viszonyaik, illetve csökkenthető lenne a mezőgazdasági eredetű veszélyeztetés mértéke (elszántás, kemikáliák bemosódása, stb.).
Leírás:
•8 A megye füves élőhelyeit kataszterezni kell, veszélyeztető tényezőiket feltérképezni.
•8 Megfelelő kompenzációs és rendszer kidolgozásával a tulajdonosokat érdekeltté kell tenni a
helyes területkezelésben.
Térségi kihatás:
•8 A hagyományos gazdálkodási mód megőrzése ill. visszaállítása a külterjes legeltetés, extenzív szántó- és gyepgazdálkodás által – főként a Csanádi-pusztákon elengedhetetlenül fontos.
•8 Pitvaroson a védett területre a mezőgazdasági területről növényvédő szerek, műtrágyák mosódnak be pufferzóna hiányában. További gondot okoz a belvízelvezetés miatti kiszáradás, a
gyep feltörése, beerdősítése.
•8 A Montág-pusztán a libalegeltetést be kell szüntetni.
•8 A szeged-kiskundorozsmai Nagy-széken a gyep területének kiszántással, ötletszerű homokkitermeléssel való további zsugorodását meg kell akadályozni.
Alprogram megnevezése
Védett területen levő erdők helyes fenntartása
Cél: A védett területeken levő erdők állománya, kora és az alkalmazott erdészeti technikák megválasztásakor a természetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni.
Feladatok:
•8 El kell végezni az erdőkben levő természeti értékek felmérését, és ez képezze a kezelési tervek alapját.
•8 Össze kell hangolni térben és időben a 10 éves természetvédelmi kezelési tervek és a 10 éves
erdőgazdálkodási üzemtervek, erdőtervek készítését.
Indokoltság:
A védett ill. védelemre érdemes területeken az erdők gyakran az erdészet tulajdonában vannak, s
az erdészeti és természetvédelmi célok, érdekek nem találkoznak. Ez vezethet a védett terület
állapotromlásához, a védett értékek, élőlények elpusztulásához, elvándorlásához.
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Leírás:
•8 Az erdőtelepítések elsősorban őshonos fafajokkal, a természetes erdőtípusnak megfelelő öszszetételben történjék.
•8 A vágás érettségi kort a hazai fafajú erdők esetében meg kell emelni minimum 20 %-kal.
•8 Puhafás ligeterdők területének növelése szükséges.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV 11. Veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmi programja
 KV. 8. Alföld program
 MG.1. Erdőtelepítési program
← Belvízi biztonság megteremtése
→ Biodiverzitás fenntartása
→ Zonáció
→ Művelési ágak optimalizálása
Térségi kihatás:
•8 A Tisza és Maros ártereire telepített tájidegen fák nem bírják a hosszú elárasztást, a jeges árvizeket. Ezért célszerű lenne füzeseket, az ártéri ligeterdő fajait telepíteni, ügyelve arra, hogy
a puhafa-ligeterdők helyére nemesnyár lehetőleg ne kerüljön az új telepítések során.
•8 Az Ásotthalmi Ültetett Erdőben a fekete nyárak pusztulásának okát fel kell kutatni, meg kell szüntetni.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM, TvH
KNP, KMNP Igazgatóságok
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Települési önkormányzatok
Társadalmi szervezetek
Alprogram megnevezése:
Zonáció megtervezése, létrehozása
Cél:
A védett veszélyeztetett növények, társulások élőhelye körül pufferzónákat kell kialakítani, kezelésükre irányelveket szükséges megfogalmazni.
Feladat:
Azon védett területek körül, ahol még nincsenek kijelölve a pufferzónák, megfelelő szakembergárda segítségével ki kell jelölni azokat.
Indokoltság:
Pufferzónák hiányában a védett élőhelyekre mezőgazdasági eredetű vegyszerek kerülhetnek, a
közeli, nem védett területekről gyomosodás, cserjésedés indulhat el, szélsőséges esetekben pedig
az elszántás csökkentheti a védett terület nagyságát. A pufferzónák a védett területen élő, táplálkozó állatok számára is fontos búvó- és fészkelőhelyeket teremthetnek.
Leírás:
•8 A védett területek körül fel kell térképezni az értékesebb élőhelyeket.
•8 A zónák kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy azokon milyen típusú gazdálkodás folyik, ha szükséges, kompenzációs rendszert kell kidolgozni.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.3. Nemzeti Ökológiai Hálózat, Természeti Területek rendszerének kialakítása
→ Biodiverzitás fenntartása
→ Zonáció
→ Művelési ágak optimalizálása
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Alprogram megnevezése
A védett és védelemre érdemes területek
alapállapot felvételezésének, kezelési és fenntartási terveinek elkészítése
Cél:
A védett, illetve védelemre javasolt élőhelyek helyes fenntartása, kezelése.
Feladat:
•8 A védett és védelemre érdemes területek alapállapot felvételezését el kell végezni, s ezek
alapján el kell készíteni a területek kezelési, fenntartási terveit.
•8 El kell készíteni a megye élőhely-kataszterét, az élőhelyek osztályozását. Ki kell dolgozni az
élőhelyek természetvédelmi kezelési irányelveit.
•8 A fokozottan védett társulások kezelési előírásait ki kell dolgozni.
•8 A természetközeli élőhelyek területén minél nagyobb arányban a természetvédelmi kezelésnek minősülő tevékenységet ill. természetkímélő gazdálkodást kell megvalósítani.
Indokoltság:
A már ismert védett és védelemre érdemes területek csak úgy tarthatók fenn, ha a természetvédelmi szakemberek és kutatók általános, illetve egy-egy területre alkalmazandó speciális terveket
dolgoznak ki.
Leírás:
•8 A munka első fázisaként el kell végezni a fenti területek állapotfelmérését: védett értékek kataszterezése, víz-, talaj- és mikroklíma viszonyokat vizsgálata.
•8 Az alapállapot felmérése után meg kell állapítani a területen az emberi hatás mértékét és jellegét.
•8 A fentiek alapján el kell készíteni az élőhelynek megfelelő kezelési és fenntartási tervet.
•8 A megfelelően kezelt terület folyamatos monitoringja.
Alprogram megnevezése
A védett természeti területek tulajdonviszonyainak rendezése
Cél:
A védett területek az illetékes nemzeti park tulajdonába kerüljenek.
Feladat:
•8 A védett természeti területeket vissza kell vásárolni.
•8 Az olyan védett területeken, ahol ezt nem lehet megoldani, a tulajdonost korlátozni kell tevékenységében, de meg kell oldani a természetvédelmi kártalanítását, támogatását.
Indokoltság:
A tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt a kiemelt élőhelyek eredeti állapotában való fenntartása gyakran nehézségekbe ütközik, s így az adott területen a fajok védelme, a területen való megtartása nehézkes.
Ha a védett terület magántulajdonban marad, akkor ott a tulajdonost rá kell szorítani arra, hogy az
élőhelyet a terület jellegének megfelelően gondozza, illetve bizonyos tevékenységeket feladjon,
mert a nem megfelelő kezelés veszélyezteti az élőhelyet.
Leírás:
•8 A program első lépéseként a legfőbb feladat a jelenlegi tulajdonviszonyok feltárása.
•8 A szigorúan védett területek felvásárlását meg kell oldani rövid időn belül, ezzel egyidőben,
ill. később a többi védett terület tulajdonviszonyai a megoldandóak.
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Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.1. Védett természeti területek visszavásárlása
 TV.6. Védett természeti értékek megóvása, természetvédelmi kártalanítás, támogatás
← Biodiverzitás fenntartása
← Élőhelyvédelem
Térségi kihatás:
A megye védett területei
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM, TvH
KNP, KMNP Igazgatósága
Megyei Földhivatal
Pénzügyi igény:
nem ismeretes
Forráslehetőség:
KAC, TV.1.
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítandó
Korlátok:
források hiánya, kormányzati szándék elbizonytalanodása, földhivatali nyilvántartás hiányosságai
Alprogram megnevezése:
Természeti értékekben gazdag területek feltárása
Cél:
A védelemmel nem rendelkező értékes flórával és faunával rendelkező, védelemre javasolható
területek feltárása.
Feladat:
Szakemberek bevonásával a jelenleg ismert védett és védelemre érdemes területeken kívül olyan
területeket kell keresni, amelyek jellegzetes vagy éppen unikális élővilággal rendelkeznek.
Indokoltság:
Ahhoz, hogy a megye területén a védett területek nagyságát növelni tudjuk, illetve, hogy az intenzív használat miatt egyre inkább veszélybe került élőhelyeket, élőlényeket megőrizzük először a
további természeti értékekben gazdag területeket kell felkutatni, feltárni.
Leírás:
•8 A megye nem védett vizes- és gyepterületein botanikai, zoológiai térképezést kell végrehajtani.
•8 A védelemre érdemes területek védetté nyilvánítása a természetvédelmi hatóságok felmérése
és javaslata alapján történjék.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.1. Védett természeti területek visszavásárlása
 TV.6. Védett természeti értékek megóvása, természetvédelmi kártalanítás, támogatás
← Biodiverzitás fenntartása
← Élőhelyvédelem
← Helyi értékvédelem
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Alprogram megnevezése
Károsodott élőhelyek rekonstrukciója
Cél:
A már károsodott élőhelyek további állapotromlásának megállítása, illetve rekonstrukciója.
Feladat:
•8 A károsodott élőhelyek feltérképezése, a károsító folyamatok megállítása.
•8 A rekonstrukciós feltételek biztosítása, az élőhely eredeti állapotának visszaállítása.
Indokoltság:
A károsodott élőhelyeken is találhatunk védett értékeket, ezért ezeket az élőhelyeket lehetőleg
eredeti állapotukban meg kell őrizni.
Leírás:
•8 Fel kell térképezni a károsodott élőhelyeket.
•8 Részletes vizsgálatokkal fel kell térképezni, hogy a károsodás milyen fokú, illetve, mi okozta.
•8 A károsító folyamatokat lehetőség szerint meg kell szűntetni, hatásukat mérsékelni.
•8 Ha szükséges, a védett érték szaporítását meg kell oldani.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.12. Élőhely rekonstrukciós programok
← Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram
→ Tudatformálás
Alprogram megnevezése
Adventív, invazív fajok visszaszorítása
Cél:
Az egyre nagyobb tért nyert idegen, terjedő félben levő fajok részarányának csökkentése mind a
védett, mind a védelem alatt nem álló területeken.
Feladat:
Törekedni kell a nem őshonos fajok visszaszorítására, eltávolítására.
Indokoltság:
A tájidegen, agresszíven terjedő fajok egyre nagyobb területeket foglalnak el (pl. az erdőterületek
48 %-át), kiszorítva őshonos fajokat, elfoglalva élőhelyüket. Sokuk kizsigereli a talajt, leárnyékolja az őshonos fajokat, lehetetlenné téve azok terjedését, későbbi visszatelepülését.
Leírás:
•8 Fel kell térképezni a fenti fajok elterjedését.
•8 Meg kell találni az egyes fajok elleni leghatékonyabb védekezést, visszaszorításukat.
Program megnevezése:
Biodiverzitás fenntartása
Cél:
Gondoskodni kell a fajok sokféleségének és élőhelyeiknek megőrzéséről.
Feladat:
•8 Cselekvési programot kell kidolgozni a fajok védelmére, a velük kapcsolatos kutatási, megőrzési és bemutatási feladatok összehangolására.
•8 Az őshonos háziállatfajták fenntartására törekedni kell.
•8 Eltűnő fajták in situ génbankjának kialakítása szükséges a megyében.
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Indokoltság:
A megyében is találhatunk olyan fajokat, amelyek fokozott védelmet élveznek, valamint kis méretű populációik miatt veszélyeztetettek. Ezen fajoknak nem csak élőhely-védelmét kell biztosítani, de ha szükséges a kis állományok mesterséges fenntartását is meg kell oldani.
Bizonyos fajok genetikai állománya az emberi tevékenység (pl. növénynemesítések) hatására megváltozhat, ezért ezek élőhelyének védelménél fokozott figyelmet kell fordítani a helyes zonációra.
Leírás:
•8 A védett területek, különösen a nemzeti parkok „A”-zónáinak közelében génmanipulált növények termesztése kerülendő.
•8 A szigorú védelem alatt álló területek génbankként is létezhetnének, megfelelő előkészítés
(pl. kezelési tervek) után.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.11. Veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmi programja
 TV.10. Eltűnő tájfajták génbankjának kialakítása
 TV.8. Őshonos háziállatfajták fenntartása
 TV.7. Érzékeny Természeti Területek rendszerének kialakítása
→ Élőhelyvédelem
→ Művelési ágak optimalizálása
→ Tudatformálás
Térségi kihatás
A megye védett területei
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM,
TvH,
FVM,
KNP és KMNP Igazgatóság,
Települési önkormányzatok,
Társadalmi szervezetek
Pénzügyi igény:
nem ismeretes
Forráslehetőség:
KAC,
FVM.
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítandó.
Korlátok:
források hiánya, információk szűkössége, nehezen hozzáférhetősége
Program megnevezése:
Ökológiai hálózat létrehozása
Cél:
Létre kell hozni a megye ökológiai hálózatát, amely illeszkedik a szomszédos megyék, országok
hálózatához a Nemzeti Ökológiai Hálózat alapelveihez.
Feladat:
•8 Cselekvési programot kell kidolgozni a természeti értékek (fajok, élőhelyek, morfológiai képződmények) védelmére, a velük kapcsolatos kutatási, megőrzési és bemutatási feladatok öszszehangolására.
•8 Az Európai Ökológiai Hálózathoz (EECONET) kapcsolódva ki kell jelölni a különböző típusú (vízi, szárazföldi) zöldfolyosók központi területeit, folyosóit, pufferzónáit és rehabilitációs
területeit.
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Indokoltság:
A megyét is érintik azok a nagy volumenű infrastrukturális (pl. autópálya) fejlesztések, amelyek
nyomvonala közel halad egyes védett értékekhez, vagy fajok vonulási útját keresztezi. Ezért a
fenti létesítmények nyomvonalának és átereszeinek tervezésekor figyelmet kell fordítani a tervezett zöldfolyosók nyomvonalára.
Leírás:
•8 Az ökológiai hálózat létrehozásakor figyelembe kell venni a különböző hálózatokhoz való
kapcsolódási pontokat, a tervezett infrastrukturális beruházások nyomvonalát.
•8 A rehabilitációs területek a terület-felhasználásban károsodott ill. roncsolt területeket fedik le,
ahol a rekultiváció és a környezetbarát gazdálkodás megteremtése a cél.
•8 Növelni kell a természetszerű erdők, fásítások mennyiségét a folyók melletti pufferzónákban,
így az ökológiai folyosó összeköthető a hálózat más elemeivel.
•8 Azokat az erdőtelepítéseket kell előnyben részesíteni, amelyek az ökológiai hálózatba illeszkednek, s őshonos fajokból állnak.
•8 Az erdőgazdálkodási beavatkozások tervezésekor, végrehajtásakor figyelembe kell venni a
fajok migrációjának biztosítását és az ökológiai folyosó folyamatosságának fenntartását.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.3. Nemzeti Ökológiai Hálózat, Természeti területek rendszerének kialakítása
 TV.7. Érzékeny Természeti Területek rendszerének kialakítása
→ Művelési ágak optimalizációja
→ Zonáció
→ Útmenti, csatornaparti fasorok telepítése
→ Belvízi biztonság megteremtése
Térségi kihatás
A megye kevésbé intenzív hasznosítású területei
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM,
TvH,
KNP Igazgatósága,
KMNP Igazgatósága,
Települési önkormányzatok,
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
Társadalmi szervezetek.
Pénzügyi igény:
nem ismeretes
Forráslehetőség:
KAC,
ISPA
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítandó
Korlátok:
források hiánya, információk szűkössége, nehezen hozzáférhetősége, tulajdonviszonyok
rendezetlensége, tervek hiánya
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Alprogram megnevezése
Vízi ökofolyosó létrehozása, fenntartása
Cél:
A vízi és vízhez kötődő élőlények összefüggő élőhelyének kialakítása, vándorlási útvonaluk biztosítása.
Feladat:
•8 A megye élővizei körül pufferzónaként a már meglévő nádasokat, természetes állományú erdőket, nedves réteket fenn kell tartani, vagy ha szükséges, létrehozni.
•8 A hullámterek, mint ökológiai folyosók szélességét növelni kell, de nem a gátak elmozdításával,
hanem a mentett oldalak vizenyős területeinek mezőgazdasági művelésből való kivonásával.
Indokoltság:
A Tisza és mellékfolyóinak többé-kevésbé összefüggő élőhelyétől a többi vizes élőhely elszigetelt.
A most elszigetelt populációk között géncsere indulhatna meg, amely fennmaradásuk alapfeltétele.
Az összefüggő folyosók a vándorló fajoknak is védelmet, táplálkozási helyet biztosítanának.
Leírás:
•8 A vízi folyosókat a nagyobb vízfolyások mentén kell létrehozni. A megye legeredetibb vízi
ökológiai folyosójának a Tisza minősül.
•8 Törekedni kell arra, hogy a Tisza és a Maros zöldfolyosóját természetes erdők és gyepek foltjai, sávjai kössék össze a védett területek kisebb-nagyobb tömbjeivel.
•8 Növelni kell a természetszerű erdők mennyiségét a folyók mentett oldalán húzódó
pufferzónában.
•8 A hullámtérben a nemesnyár ültetvényeket fokozatosan természetes erdőkké kell átalakítani
úgy, hogy az új erdőtelepítések a hullámtérben őshonos fajokkal történjenek.
•8 A kubikgödrök megőrzése a vízüggyel közös feladat.
Alprogram megnevezése
Szárazföldi zöldfolyosó létrehozása, fenntartása
Cél:
A gyepekben, erdőkben élő élőlények összefüggő élőhelyének kialakítása, vándorlási útvonaluk
biztosítása.
Feladat:
•8 A védett gyepterületeket össze kell kötni legelők, kaszálók, mezővédő erdősávok segítségével.
•8 Törekedni kell a már meglévő vadbúvók (mezsgyehatárok, útszéli bokorsávok) megőrzésére.
Indokoltság:
A megye területén az intenzív mezőgazdasági termelés miatt az eredeti erdők, szikes-, homoki és
löszgyepeknek már csak töredékei maradtak fenn, egymástól elszigetelve. A most elszigetelt populációk között géncsere indulhatna meg, amely fennmaradásuk alapfeltétele. Az összefüggő folyosók a vándorló fajoknak is védelmet, táplálkozási helyet biztosítanának.
Leírás:
•8 A védett gyepeken erdősítés, fásítás nem végezhető.
•8 A gyepes puszták körül azonban indokolt az erdősítés (őshonos fafajokkal) kompenzálandó a
nagy füves területek környezeti hatását.
•8 A füves élőhelyeken még megtalálható természetes erdőmaradványokat kiemelt védelemben
kell részesíteni.
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3. A területfejlesztési koncepcióhoz (és egyéb megyei kihatású programokhoz) kapcsolódó
környezeti programok
Program megnevezése:
Környezetbarát megye
Cél:
A megyében folyó társadalmi és gazdasági folyamatok egésze összhangban legyen a modern és
európai környezetpolitika elvárásaival.
Feladat:
Végre kell hajtani a megye előzetes környezeti átvizsgálását és auditálását.
Indokoltság:
Amennyiben a megye egy dokumentált eljárás keretében környezeti átvilágításon esik át, és ez
időről-időre megismétlődik, akkor a róla kialakuló kép kedvezőbbé válik, a megyében élők környezet-tudata erősödik, illetve a rendszerbe kerülő új elemek automatikusan illeszkednek a környezeti elvárásokhoz. A megyei környezeti program készítése kapcsán a megyei közgyűlés kinyilvánította szándékát, hogy Csongrád megyét környezetbaráttá tegye hosszabb távon.
Leírás:
•8 A környezeti menedzsment rendszerek bevezetését minden esetben meg kell előzze egy környezetei átvilágítás. Az ISO 14001 szabvány környezeti tényezők című A3.1. pontja tartalmaz
ajánlást erre vonatkozóan.
•8 Meg kell valósítani egy monitoring-rendszert, melyen keresztül a környezeti teljesítmény
nyomon követhető és ennek megfelelően a rendszer folyamatosan javítható.
•8 Létre kell hozni egy szervezetet a külső és belső kommunikáció céljaira.
•8 A megye vezetése határozza meg a követendő környezeti politikát.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
←„Környezeti állapotjelentés” készítése
← Környezeti „home page” készítése
← Hulladék Információs Rendszer (HULIR) létrehozása
← Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram készítése
Térségi kihatás:
A megye egész területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala
ATIKÖFE
Települési önkormányzatok
Környezeti auditálással foglalkozó cég, szervezet
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Saját források.
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítható.
Korlátok:
A minőségbiztosítási rendszer ismeretének hiánya és a működtetés nehézségei.

45

Alprogram megnevezése:
A megyei hivatalok környezeti szempontú auditálása
Cél:
A megyei hivatalok működése eleget tegyen az európai környezeti előírásoknak.
Feladat:
Végre kell hajtani a megye előzetes környezeti átvizsgálását és auditálását az ISO 14001 szabványnak megfelelően.
Indokoltság:
Amennyiben a hivatalok időben megteszik a szükséges és elengedhetetlen lépéseket a kívánt cél
érdekében, azzal elősegíthetik a megye egészének környezetbaráttá válását.
Leírás:
•8 A megyei önkormányzat hivatalán belül létre kell hozni egy olyan minőségbiztosítási csoportot, amely feladata mind a saját, mind a további hivatalok környezeti auditját végrehajtani
független céggel együttműködve.
•8 A megyei vezetés a rendelkezésre álló eszközökkel segítse a folyamatot és törekedjen arra,
hogy minél több intézménye megszerezhesse a minősítést.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
←Környezetbarát megye
Térségi kihatás:
A megye intézményhálózata.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala
Területi államigazgatási szervek
Környezeti auditálással foglalkozó cég, szervezet
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Saját források.
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
A minőségbiztosítási rendszer ismeretének hiánya és a működtetés nehézségei.
Alprogram megnevezése:
A megye vállalkozásainak ösztönzése ISO 14000 minősítésének megszerzésére
Cél:
A megye vállalkozásainak minél nagyobb része megszerezze környezetbarát működésről szóló
tanúsítványt.
Feladat:
A cégek megismerjék a minősítés rendszerét, előnyeit, továbbá kapjanak segítséget a megvalósításhoz, illetve folyamatos támogatást a bevezetést követően a rendszer működtetéséhez.
Indokoltság:
Amennyiben a cégek minél nagyobb számban megszerzik a tanúsítványt, azzal javítanak saját piacra
jutási esélyeiken, könnyebben kapcsolódhatnak a már szintén ISO 14000 minősítést szerzett európai
nagyvállalatokhoz és nem utolsó sorban ezzel a megye környezetállapotát is jobbá képesek tenni.
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Leírás:
A különböző megyei kamarák szerkesszenek ismeretterjesztő kiadványokat a témával kapcsolatban, tájékoztatást adva a várható konkrét előnyökről és ismertetve a tanúsítvány megszerzésének
folyamatát. Gyűjtsenek a kamarák pályázati úton különböző méretű és tevékenységű cégek auditálására alkalmas szervezetektől ajánlatokat, melyekkel később a vállalkozások munkáját segíthetik.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
←Környezetbarát megye
Térségi kihatás:
A megye vállalkozásai.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Csongrád megyei gazdasági kamarák,
Környezeti auditálással foglalkozó cégek, szervezetek.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Saját források.
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
A minőségbiztosítási rendszer ismeretének hiánya és a működtetés nehézségei.
Program megnevezése
Megyei ózon-mérő mobilállomás beszerzése
Cél:
A nagy forgalmú közutak, közúti csomópontok gépjárműforgalmából eredő légszennyezés felmérése.
Feladat:
•8 A megye közlekedési eredetű emisszióval leginkább terhelt településein (nagyvárosok: Szeged,
Hódmezővásárhely, illetve a forgalmas, nagy átmenő forgalmú útvonalak mentén fekvő települések: pl. Kistelek, Makó, Nagylak) rendszeres ózon-méréséket kell végezni.
•8 A mérési eredményeket a lakosság számára elérhetővé kell tenni.
Indokoltság:
A közúti közlekedéshez kapcsolódó kibocsátás a légállapot romlásának legfőbb oka a fent megjelölt térségekben. A terhelés a mai kilátások szerint folyamatosan tovább fog növekedni. A környező területek levegőminőségének monitoringjára, a szennyezés térbeli kihatásainak követésére
az egyik leghatékonyabb módszer a keletkező felszínközeli ózon koncentrációjának mérése.
A nyári időszak gyakori határérték-átlépései (az egyetlen mérőhelyen) feltétlenül indokolják a
részletesebb ismereteket.
Leírás:
A rendelkezésre álló ózon-mérési módszerek közül a célnak leginkább megfelelő mobilállomás
beszerzése, majd a települések lokális mikroklímájának, szél- és átszellőzési viszonyainak felmérése után kijelölhetők a mérési pontok. A vizsgálat a szennyezés mértékének napi, évszakos és évi
változását tárja fel, valamint megteremti kritikus helyzetekben (szmog-riadó) a beavatkozás hatóterülete kijelölésének lehetőségét.
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Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← Integrált Területi Környezeti Információs Rendszer
→ Levegő-tisztaság védelmi övezeti rendszer
→ Települési elkerülő utak építése
→ Településvédelmi rendeltetésű erdőtelepítés, fásítás, parkosítás
← Tájékoztatás, tudatformálás
Térségi kihatás:
Főként a jelentős közlekedési szennyezéssel érintett települések
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIKÖFE
Megyei Közlekedési Felügyelet
Megyei Önkormányzat Hivatala
Települési önkormányzatok
ÁNTSZ CsM-i és városi intézetei
SZTE TTK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék
Regionális Tv-k, rádiók, sajtó
Pénzügyi igény:
A Baranya megyében működő mobilállomás ára kb. 40.000.000 Ft.
Forráslehetőség:
PHARE,
KAC,
EüM Céltámogatás
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb közép távon megvalósítható.
Korlátok:
A ráfordítható összeg megteremtése.
Program megnevezése:
Megyei levegőtisztaság-védelmi övezeti rendszer létrehozása
Cél:
A szennyezett levegőjű térségek további terhelésének megakadályozása, a jó levegőminőségű
területek megőrzése.
Feladat:
Ki kell jelölni azokat a területeket, ahol az új, légszennyezéssel járó ipari beruházások megvalósulhatnak.
Indokoltság:
A prognosztizált gazdasági növekedés hatására várhatóan az új ipari beruházások száma a megyében emelkedni fog, amelyet elősegít az autópálya hiányzó megyei szakaszának megépítése is.
Az új ipari üzemek elhelyezésénél már az engedélyeztetési eljárás első lépésénél figyelembe kell
venni a levegő-tisztaságvédelmi korlátozó tényezőket, ehhez megfelelő alapul szolgálhat a még
időben létrehozott megyei övezeti rendszer.
Leírás:
•8 Meg kell határozni a védendő, „nem terhelhető” települési és természeti területeket, és
határmenti „nemzetközi övezeteket”.
•8 A szélsőségesen eltérő terheltségű övezetek közé pufferzónákat kell kialakítani.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Integrált Területi Környezeti Információs Rendszer
→ Megyei felszínközeli ózon-mérő mobilállomás beszerzése
→ Települési zöldterületek növelése
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Térségi kihatás:
Települési önkormányzatok.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei Területfejlesztési Tanács
Települési önkormányzatok
ATIKÖFE
ÁNTSZ
Megyei Közlekedési Felügyelet
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Ütemezés:
Rövid távon megvalósítandó.
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
Program megnevezése:
Holtágak rehabilitációja
Cél:
A holtágak ökológiai, rekreációs és vízgazdálkodási célú felhasználásának a megteremtése és
fenntartásának a biztosítása.
Feladat:
•8 A meglévő rehabilitációs programok végrehajtása (Mártélyi-Holt-Tisza, Újszegedi-HoltMaros, Szárazéri-főcsatorna)
•8 Rehabilitációs programok készítése a többi holtágra és a Kurca-főcsatornára
Indokoltság:
A megoldatlan vízcserének, a mezőgazdaságból és a településekről származó diffúz és közvetlen
szennyeződéseknek köszönhetően a holtágak és csatornák vízminősége rendkívül rossz,
eutrófizációjuk előrehaladt még a természetvédelmi oltalom alatt álló holtágak esetében is. Belátható időn belüli feltöltődésük természetes folyamat, ami a rekreációs területek visszaszorulásához
és tájszegényedéshez vezet.
Leírás:
A rehabilitáció legfontosabb elemei az iszapkotrás, a rendszeres vízcsere és vízpótlás megoldása,
a szennyező források kizárása (szennyvizek, termál-csurgalékvizek), védőövezetek létrehozása
felhasználási korlátozások bevezetésével és védetté nyilvánítás, mely az alábbi holtágak esetén
indokolt: Gyálai-Holt-Tisza, Nagyfai-Holt-Tisza, Osztorai-Holt-Tisza, Fekete-Holt-Körös,
Rázsonyi-Holt-Körös, Rácz-Holt-Körös, Bökényi-Holt-Körös, Zalotai-Holt-Körös.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezetbarát termálvízgazdálkodás
→ Regionális szennyvízgazdálkodás
← Élőhelyvédelem
← Ökológiai folyosók létrehozása
Térségi kihatás:
elsősorban a csongrádi, a szentesi, a hódmezővásárhelyi és a szegedi kistérség
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Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIVÍZIG,
ÁNTSZ,
ATIKÖFE
Csongrád és környéke vízgazdálkodási Társulat
Szentes és környéke vízgazdálkodási Társulat
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE
Ütemezés:
Folyamatosan, de a tervezés középtávon, a kivitelezés hosszú távon valósítható meg.
Korlátok:
Költségek korlátozottsága.
Program megnevezése:
Regionális szennyvízgazdálkodás
Cél:
Költséghatékony szennyvízgazdálkodás elérése.
Feladat:
A megyei szennyvízprogramok regionalizálása.
Indokoltság:
Kezelése tipikusan a hosszabb távú környezeti gondolkodás érdekében elengedhetetlen. Napjainkra
már világszerte ismert tény, hogy az édesvíz (az élelem után) a második legfontosabb környezeti korlátozó tényező az ember számára. Csongrád megye ivóvízellátása teljes egészében a felszín alatti készletekre alapozott. A meggondolatlan és kellően alig kontrolált szennyvízelhelyezések éppen ezt a készletet veszélyeztetik. A felszín alatti vizek igen lassú áramlása miatt, látszólagos biztonságban vagyunk,
de nem mondható el ugyanez utódainkról. Egy, a vízadókat elért szennyezés azonban csak hatalmas
költségekkel és nagyon lassan ártalmatlanítható. A pótlásul szóba jöhető felszíni vízkészletek minősége pedig nagyon kiszámíthatatlan. A települések szennyvízkezelésének megnyugtató megoldása EU-s
követelmény is. A felszíni vizeket az elmúlt időszakban ért nagy környezetkárosítás miatt még inkább
indokolt azok mentesítése a szennyezésektől. A jelenleg kidolgozott programok megyei szintűek, melyek csak a közigazgatási határokat veszik figyelembe és nem a gazdaságossági szempontokat.
Leírás:
Megvizsgálni a megyehatárokhoz közeli települések lehetséges kapcsolódását a legközelebbi
szennyvíz-gazdálkodási rendszerhez.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
⇐ SZO. 1. Magyarország szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja
⇐ SZO. 3. Megyei szennyvíz-elhelyezési koncepciótervek végrehajtása
→ Homokhátsági területek vízgazdálkodásának fejlesztése
← A létező szennyvíztisztító művek kihasználtságának optimalizálása
Térségi kihatás:
Dél-alföld kistérségei és települései
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
Regionális vízművek,
Vízgazdálkodási társulatok
Csongrád megyei Településtisztasági Kft.
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Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE,
KVM,
KAC,
KöM TFC,
VAC és saját források
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Finanszírozási nehézségek.
Program megnevezése:
Környezetbarát termálvíz-gazdálkodás
Cél:
A termálvizek használata okozta környezetterhelés csökkentése, hosszabb távon megszüntetése.
Feladat:
A már működő és a későbbiekben létesítendő víznyerő kutak környezetbaráttá tétele.
Indokoltság:
Bár a geotermikus energia és a termálvizek tekintetében a megye igen gazdagon ellátott, a fenntartható és hosszú távú használat érdekében törekedni kell az észszerűségre. A most működő kutak használatakor még nem kellő fontosságú a környezeti szempontok figyelembe vétele
(csurgalékvizek felszíni kivezetése, sótalanítás hiánya).
Leírás:
•8 A kutak vízjogi helyzetének tisztázása (illegális kúthasználat, csurgalékvizek elhelyezése).
•8 A pazarló használat (maximális hatásfokú energiakinyerés) és a csurgalékvizek sóterhelésének
megszűntetése (különböző sótalanítási eljárások).
•8 Korszerű visszasajtolási módszerek és technológiák felkutatása, ismertetése és támogatása.
•8 Újabb vízjogi engedélyek kiadása csak visszasajtolási vagy sótalanítási eljárások bevezetése
mellett lehetséges, a régiek meghosszabbítása pedig ezen eljárások kiépítésének rövidtávú
ütemezésével lehet
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 EN.2. Energiatakarékossági cselekvési program
→ Felszíni vízminőség javítás
← Másodlagos szikesedés megakadályozása
Térségi kihatás:
A megye azon területei, ahol a termálvizek használata nagyfokú.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ATIVIZIG,
Helyi vízgazdálkodási társulatok,
Termálvízkutak tulajdonosai,
ATIKÖFE
Pénzügyi igény:
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Forráslehetőség:
PHARE KVM,
KAC, VAC,
OMFB és saját források
Ütemezés:
Hosszútávon megvalósítható.
Korlátok:
A gazdasági ellenérdekeltség.
Program megnevezése:
A megye egyedi tájértékeinek kataszterezése
Cél:
A megye sajátos védelem alatt (műemlékvédelem, természetvédelem) nem álló, de helyi viszonylatban jelentőséggel bíró egyedi tájértékeinek felderítése, nyilvántartásának elkészítése és védelme.
Feladat:
•8 Települési önkormányzati szinten a kataszterezés megszervezése
•8 Az egyedi tájértékek kategorizálása és térképre vitele, állapotfelmérése
•8 Támogatni kell a táji értékekkel rendelkező területeken a hagyományos gazdálkodás változatlan formában történő folytatását.
•8 Az értékek védelme illetve ismertebbé tétele a lakosság és a turisták körében
Indokoltság:
Egy térség egyéni arculatát az országos védettséget élvező műemlékei, természetvédelmi értékein
kívül a helyi volumenű, a mindennapi élethez, hagyományos gazdálkodási módokhoz (pl. tanyás),
helytörténethez szorosan kapcsolódó sajátosságok is adják.
Ezek feltárása és megismertetése szorosabb kötődést alakíthat ki a lakosság és környezete között,
illetve jó marketing tevékenységgel komoly turisztikai tőke kovácsolható belőle.
A fentiek mellett az egyedi tájértékek a biológiai diverzitás megőrzésében is jelentősek. Nagy
gondot jelent pl. a tanyák elhagyása, hagyományos életforma feladása, állattartás megszűnése, az
újonnan megjelenő specializáció, intenzifikáció illetve a gazdálkodási ismeretek átalakulása.
Leírás:
•8 Csatlakozva az országos programhoz, a megyében is be kell indítani egyedi tájérték kataszter
létrehozását, amely a különböző értékekben gazdag tájak védelmét, a komplex potenciál
szempontjából degradálódott tájak rehabilitációját alapozhatja meg, illetve ez alapján biztosítani kell a védelmet, helyreállítást.
•8 Ki kell dolgozni a tájterhelhetőségi- és kapacitásvizsgálatok rendszerét, a javaslatok érvényesítésének eszközrendszerét.
•8 Tájba nem illő objektumok eltávolítása, üdülési célú épületek további korlátozott engedélyezése létfontosságú az értékmegőrzés céljából és a tájkép védelme miatt.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 TV.5. Egyedi tájértékek felmérése
 KV.18. Területrendezési tervek tájterhelhetőségi előírásainak érvényesítése
 KV.5. Országos Környezeti Kármentesítési Program
← Értékes talajképződmények védelme
← Műemlékek, műemlék jellegű építmények megőrzése
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Térségi kihatás:
megyei, de települési szintű megvalósítást igényel
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
KöM, TvH,
OMvH Szegedi Igazgatósága
KKNP Igazgatósága, KMNP Igazgatósága,
FVM
Települési önkormányzatok
Társadalmi szervezetek
Turisztikai irodák
Közoktatási intézmények
Pénzügyi igény:
nem ismeretes
Korlátok:
Program megnevezése
Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram készítése
Cél:
A lakosság kedvezőtlen egészségügyi állapotát befolyásoló környezeti okok feltárása, ennek ismeretében a helyzet javítása
Feladat:
•8 a lakosság egészségi állapotának területi különbségeinek értékelése
•8 kutatási program indítása a környezetállapot és az egészségi állapot kapcsolatának feltárására
•8 javasolt intézkedések megtervezése, megvalósítása
Indokoltság:
A megye lakosságának egészségi állapota több szempontból is kedvezőtlenebb mint az országos
adatok, aminek feltárására törekedni kell.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV. 12. Nemzeti környezet-egészségügyi Akcióprogram
→ Levegőtisztaság-védelmi övezeti rendszer,
→ Allergén gyomok visszaszorítása,
→ Ózonmérő mobil állomás
→ A megye erdősültségének növelés
← Környezeti nevelés
→ Környezeti információs rendszer
→ Közlekedési zajterhelés csökkentése
→ Települési zajvédelmi rendeletek megalkotása
→ Környezetbarát megye
Térségi kihatás:
Az megye egész területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei ÁNTSZ
ATIKÖFE
Települési önkormányzatok
Közoktatási intézmények
Civil szervezetek
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség: EüM
Ütemezés: középtávon értékelhető, eredménye hosszú távú
Korlátok: a kutatásra fordítható összegek szűkössége, értékelési nehézségek.
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Program megnevezése:
A környezet által befolyásolt megbetegedések prevenciójának fejlesztése
Cél:
Az eddiginél kapjon lényegesen nagyobb szerepet a prevenció azoknál a megbetegedéseknél, melyeket kialakulásáért környezeti tényezők is felelőssé tehetők.
Feladat:
A lakosság részvételének, részvételi hajlandóságának fokozása a lakossági szűrővizsgálatokon. A
lakosság ismereteinek bővítése a környezet által befolyásolt betegségekről, azok prevenciójáról.
Indokoltság:
Bizonyos – vélhetően a környezet által befolyásolt – betegségek a megyében az átlagosnál gyakoribbak a por és pollenterhelés, illetve a városi levegő minősége miatt: pollenallergia, asthma,
bronchitis, tüdőproblémák. Magas a tüdőrák előfordulása is.
A szűrővizsgálatok száma az utóbbi évtizedben nagy mértékben visszaesett, arányaiban az egyébként is alacsony országos átlag alatti. Ez rontja a betegségek időben történő felismerését és kezelését, növeli a későbbi kezelés költségét.
A lakosság ismeretei a megelőzésről, a szűrővizsgálatok előnyeiről és a környezet által befolyásolt betegségekről meglehetősen korlátozottak, ami megnehezíti a betegségek időbeni diagnózisát, szűrését és kezelését.
Leírás:
•8 A helyi média és az iskolák bevonásával ösztönözni a megye lakosságát, hogy vegyen részt a
Társadalombiztosítás által finanszírozott, javasolt, de nem kötelező szűrővizsgálatokon, különös
tekintettel a tüdőszűrésre, allergológiai, onkológiai és bőrgyógyászati (dermatológiai) szűrésre.
•8 Azoknak a kezdeményezéseknek, programoknak a támogatása, amelyek egyrészt új típusú
szűrővizsgálatok bevezetését célozzák, másrészt a meglévő szűrővizsgálatok elérhetőségét
akarják javítani (pl. mozgó szűrőállomások).
•8 A fenti eszközökkel ösztönözni a megye lakosságát a háziorvos által elvégezhető, megelőző
jellegű vizsgálatok igénybevételére.
•8 Olyan felvilágosító, ismeretterjesztő, meggyőző jellegű programok szervezése, melyek célja a
lakosság ismereteinek bővítése a környezet által okozott megbetegedésekről és azok megelőzési lehetőségeiről.
•8 A környezet által befolyásolt betegségekkel kapcsolatos ismeretek iskolai oktatásának támogatása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás: környezeti „home page”
→ Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás: nyilvános állapotjelentés
↔ Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram készítése
→ Allergén gyomok terjedésének visszaszorítása
Térségi kihatás:
A megye települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ÁNTSZ megyei és városi intézményei, Darek kht.
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Tüdő-, Onkológiai-, Bőr- és Nemibeteg Gondozóintézetek
SZOTE Fül- Orr- Gége Klinika
Szeged Megyei Jogú Város Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat
A helyi média szereplői
Települési önkormányzatok
Közoktatási intézmények
Civil szervezetek
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Pénzügyi igény:
Nem ismeretes
Forráslehetőség:
A MEP által eddig is finanszírozott szűrések és háziorvosi vizsgálatok
Alapítványi támogatások
Települési önkormányzatok
Ütemezés:
Rövidtávú és középtávú
Korlátok:
Forráshiány az új típusú szűrővizsgálatoknál.
A lakosság passzivitása.
Program megnevezése:
Allergén gyomok terjedésének visszaszorítása
Cél:
Az agresszív, allergiát okozó gyomok megismertetése a lakossággal, terjedésük visszaszorítása
Feladat:
•8 A gondozatlan területek pontos feltérképezése
•8 A legveszélyesebb allergén gyomok irtásának megszervezése a megfelelő fenológiai fázisban
•8 A lakosság alapos tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és irtására
•8 A magánterületeken terjedő gyomok irtására kötelező helyi szabályozás megalkotása, szankcionálás
Indokoltság:
A megyében az allergiás megbetegedések száma folyamatosan nő, különösen a városi lakosság
körében, ahol több stressz éri a szervezetet (légszennyezés). A gondozatlan területeken az agreszszív gyomok elszaporodása rohamos és akadálytalan.
Leírás:
A gyomok fenológiai fázisaihoz körültekintően alkalmazkodva iskolai gyomirtási akciókat kell
szervezni, amely során a gyerekek megismerik a legfontosabb allergén gyomokat, azok veszélyeit
és irtásuk fontosságát. Az akciót ki lehet terjeszteni nagyobb városok lakótelepi régióira, ahol sok
a gondozatlan, gyomosodásra alkalmas terület.
A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális problémákról és akciókról fontos.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás
→ Adventív, invazív fajok visszaszorítása
→ Környezeti információs rendszer
↔ Környezeti tudatformálás
Térségi kihatás:
A megye egész területe, de az akció területe kistérségi, települési is lehet.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
ÁNTSZ
Települési önkormányzatok
Közoktatási intézmények
Civil szervezetek
SZTE TTK Növénytani Tanszék
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Pénzügyi igény:
Minimális pénzigény (iskolai versenyek jutalmazása – mint motiváció –, lakossági szóróanyagok készítése)
Forráslehetőség:
Önkormányzatok saját forrásai
Soros Alapítvány (Iskola és önkormányzat, környezeti nevelés Alapítvány)
Közmunka bevonása
Ütemezés:
Rövidtávon kivitelezhető
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
Program megnevezése:
Megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása
Cél:
A zömmel fosszilis energiahordozókra épülő energiagazdálkodás átstrukturálása, amelyben az
alternatív energianyerési lehetőségek nagyobb arányban vesznek részt.
Feladat:
•8 A geotermikus energia használat kiszélesítési lehetőségeinek felmérése, a környezeti szempontok maximális figyelembevételével
•8 A napenergia alkalmazási lehetőségeinek és technológiájának ismertté tétele és támogatása
•8 A megye lehetőségeinek felmérése szélenergia-hasznosítás szempontjából
•8 A mezőgazdasági hulladék újrahasznosításának lehetőségeit fel kell mérni biogáz előállítás
szempontjából, a megfelelő technológiák megismertetése
Indokoltság:
A térség jelentős hévízvagyona, a magas évi napfénytartam, a szélenergia-tartalékai és a mezőgazdasági melléktermékek nagy mennyissége olyan bázis, amelyre a hosszú távú gondolkodás jegyében a foszszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését, esetenként kiváltását alapozni lehet.
Leírás:
•8 A napenergia felhasználása melegvíz előállításra és fűtés-kiegészítésként egyszeri nagyobb beruházás után a fosszilis energiahordozó szükséglet mintegy 30 %-os csökkenését eredményezi.
•8 Az állattartás során keletkező nagy mennyiségű hígtrágya, illetve a mező- és erdőgazdaságban keletkező hulladék (melléktermék) az energiakinyerési eljárás után komposztként újrahasznosítható.
•8 A szélenergia felhasználásnak, mint igen környezetkímélő energiatermelési módnak a kisebb
volumenű alkalmazásához (kistérség, paraszti gazdaság) megalapozó vizsgálatokra van szükség, amelynek megszervezése központi feladat.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Környezetbarát termálvízgazdálkodás
→ Az állattartó telepek szennyvízproblémáinak megoldása
← Környezeti tudatformálás
Térségi kihatás:
A megye kistérségei és a települések.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
SZTE TTK Természeti Földrajzi Tsz.
SZTE TTK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tsz.
SZETÁV Rt, DÉMÁSZ Rt,
Mezőgazdasági gazdálkodó egységek
Megyei Mérnöki Kamara
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Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
FVM
GM céltámogatás
FEMOPET Hungary Energy Center
ISPA
Ütemezés:
Folyamatosan kivitelezhető (hosszú távra kiható)
Korlátok:
A pénzügyi források és alternatív technológiák ismeretének hiánya
Program megnevezése:
Közlekedési zajterhelés csökkentése
Cél:
Csöndesebb közlekedés, települések.
Feladat:
Forgalomszervezési módosítások a településeken és a főútvonalakon a zajvédelmi szempontok
figyelembevételével, illetve passzív zajcsökkentő létesítmények telepítése.
Indokoltság:
A közelmúltig nem vették figyelembe ezt a problémát a forgalom szervezésénél, életminőségi
problémákat és kérdéseket vet fel ennek megoldatlansága.
Leírás:
Az elkészült zajtérképekről a közlekedésből származó neuralgikus pontokban megkeresni a területre legjobban alkalmazható megoldást: elterelő utak tervezése, forgalomkorlátozások, környezetbarát városi tömegközlekedés, stb.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← Megyei környezet-egészségügyi akcióprogram készítése
← Környezetkímélő gépjárművek beszerzésének önkormányzati támogatása
→ Települési zajvédelmi rendeletek megalkotása
 KÖZ.5. Településeket elkerülő utak építése
 KÖZ.6. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
 KÖZ.7. Korszerűtlen közlekedési eszközök környezeti jellemzőinek javítása, lecserélésük
← Emberbarát városi közlekedés
Térségi kihatás:
Csongrád megye teljes területe
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
Megyei Közlekedési felügyelet,
Megyei Közútkezelő Kht.
Közlekedési vállalatok,
ATIKÖFE,
ÁNTSZ
Pénzügyi igény:
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Forráslehetőség:
PHARE,
KVM,
KAC,
KöM TFC,
saját források
Ütemezés:
középtávon megvalósítható
Korlátok:
Gazdasági ellenérdekek,
Pénzhiány
Program megnevezése:
Erdőtüzek elleni komplex védelem
Cél:
Minél kisebb és kevesebb tűz pusztítson a megye erdőterületein.
Feladat:
Olyan komplex rendszer kidolgozása, melynek alkalmazásával a jelentősebb károkozó és környezetkárosító tüzeket meg lehet előzni.
Indokoltság:
A megye erdősültsége igen alacsony, ezt az arányt a tüzek tovább rontják, a járulékos környezetterhelésről nem is szólva.
Leírás:
•8 Erdőtűz kockázati és elhárítási információs rendszer kialakítása.
•8 Az erdőtüzek hatékonyabb oltásához a feltételek megteremtése.
•8 Az oktatásban és a médiákban hangsúlyozni az emberi felelősség kérdését.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás
→ környezeti információs rendszer,
→ környezeti tudatformálás
Térségi kihatás:
Csongrád megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
DALERD Rt,
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Erdőfelügyelőség
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tűzoltóság)
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
GM (info rendszer),
BM céltámogatás,
KAC
Ütemezés:
Rövid- és középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Emberi tényezők, szervezeti hiányosságok.
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Program megnevezése:
A folyami hajózás fejlesztése
Cél:
A folyami hajózás szerepének erősítése a térség szállítási igényeinek kielégítésében
Feladat:
•8 A folyami hajózás infrastruktúrájának fejlesztése.
•8 A járműállomány fejlesztése és korszerűsítése.
•8 A vízi szállítás előnyeinek és gazdaságosságának megismertetése a megye gazdasági életének
szereplőivel.
Indokoltság:
•8 Térségünk kiváló adottságokkal és nagy hagyományokkal rendelkezik a vízi áru- és személyszállítás területén, amelyeket pazarlóan nem használunk ki.
•8 A folyami szállítás tehermentesíti a környezetet egyre nagyobb mértékben szennyező közúti
közlekedést.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KÖZ.3. Kikötőfejlesztés, vízi szállítás
→ Nagytérségi kihatású hulladékmegsemmisítés
Térségi kihatás:
Regionális
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
DARFT
Megyei Közlekedési felügyelet
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
ISPA
Ütemezés:
A nagy költségekre való tekintettel fokozatos megvalósítás javasolt.
Korlátok:
Rövid- és hosszútávú érdekek ellentéte.
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4. Kistérségi kihatású környezeti programok
Program megnevezése:
Működő szennyvíztisztító művek kihasználtságának optimalizálása
Cél:
A szennyvíztisztító telepek hatékonyabb, gazdaságosabb működése.
Feladat:
Hiányzó csatornaszakaszok építése és a szippantott szennyvizek befogadása.
Indokoltság:
A jelenleg működő tisztító telepek kihasználtsága alacsonyabb a lehetségesnél, ami többek között
a fajlagos költségeket emeli.
Leírás:
•8 Egységenként fel kell tárni a bővítési és racionalizálási lehetőségeket, figyelembe véve az esetleges megyehatárt átlépő kapcsolatokat is.
•8 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 SZO.3. Megyei szennyvíz-elhelyezési koncepciótervek végrehajtása
→ Regionális szennyvízgazdálkodás
Térségi kihatás:
Csongrád megye területén meglévő és létesítendő tisztítóművek környezete
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
A tisztítóművek beruházói és üzemeltetői,
ATIKÖFE.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
VAC,
PHARE KVM,
BM céltámogatás (szennyvíz),
saját források
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Pénzhiány.
Program megnevezése:
Nem-motorizált közlekedés fejlesztése − kerékpárutak építése
Cél:
Települési és települések közötti kerékpárút hálózat kiépítése, kapcsolódás az országos kerékpárút-hálózat meglévő elemeihez, szerkezetéhez
Feladat:
•8 a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
•8 kerékpárhasználat ösztönzése
•8 olyan szemlélet és légkör kialakítása, amely a közlekedés résztvevőit nem szembeállítja egymással, hanem egymás segítésére egymás mellé rendeli őket.
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Indokoltság:
A gépjárműforgalmat helyenként környezetvédelmi és forgalmi okokból is korlátozni célszerű. A
kerékpár a háztól-házig jutást viszonylag gyorsan, kis helyigénnyel, környezetkímélő módon segíti.
A településeken a kerékpárutak pótolhatják a tömegközlekedés hiányát, vagy hiányosságait is.
Leírás:
A településeken belül a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése, a munkába járás elősegítése az elsődleges feladat. Meghatározó továbbá a szomszédos települések közötti kapcsolatok
és az üdülő-pihenő területek kerékpáros elérésének javítása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KÖZ.6. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
→ tudatformálás
Térségi kihatás:
Területfejlesztési önkormányzati társulások
Valamennyi települési önkormányzat
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei Közlekedési Felügyelet
Települési önkormányzatok
Megyei Területfejlesztési Tanács
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Turisztikai Célelőirányzat
KAC
Ütemezés:
Folyamatosan
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
Program megnevezése
Tisza-menti mezőgazdaságilag hasznosított árterek talajának nehézfém
szennyezettsége
Cél:
A Tisza menti mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek talajának nehézfémtartalom meghatározása, a mért értékek határértékkel való összevetése, az esetleges szennyezett területeken a
területhasználati mód felülvizsgálata.
Feladat:
•8 A különböző mezőgazdasági hasznosítás alá eső − elsősorban szántóföldi − területek talajának
antropogén eredetű nehézfémtartalmának mérése,
•8 Határérték túllépés esetén a területhasznosítás váltás szakmai indoklása.
Indokoltság:
A 2000. év első hónapjaiban a Tiszát ért drasztikus cianid- és nehézfém-szennyezések szükségessé teszik annak vizsgálatát, hogy a folyó ártéri területein az esetlegesen szennyezett iszap szétterítésével történt-e talajszennyezés.
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Leírás:
A program első lépésében a Tisza menti mezőgazdaságilag hasznosított (szántó, legelő, kaszáló)
területek talajának nehézfém szennyezettségét kell megállapítani, a mezőgazdasági területek talajára vonatkozó határértékekkel összevetve. A határérték túllépés esetén a területhasznosítási mód
felülértékelése szükséges.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← Megyei földvédelmi stratégia.
Térségi kihatás:
Csongrádi, Szentesi, Hódmezővásárhelyi, Csongrádi kistérségeket érintő program.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
ATIKÖFE,
SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék,
Tiszai kormánybiztos területi irodája,
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Tisza rehabilitációjára elkülönített környezetvédelmi alap.
Ütemezés: A program rövid távú ütemezéssel megvalósítható.
Korlátok: Program megnevezése
Kezelt szennyvíz és szennyvíziszap termőföldi kihelyezésének potenciális
lehetőségei
Cél:
A megye területén tisztított szennyvízzel való öntözésre és szennyvíziszap kihelyezésre alkalmas
területek lehatárolása.
Feladat:
Azon megfelelő talajtani (talajtípus, fizikai minőség, szervesanyag-tartalom, kémhatás, adszorbciós viszonyok stb.) és domborzati paraméterekkel rendelkező termőterületek lehatárolása, amelyek a növekvő kezelt szennyvíz és szennyvíziszap mennyiség kihelyezésére alkalmasak.
Indokoltság:
Az ATIVIZIG által 1997-ben készített Csongrád megyei szennyvízelvezetési koncepció hosszú
távú prognózisa szerint a megyében keletkező kezelt szennyvíziszap mennyisége 1996-tól 2010ig négyszeresére nő. A megye egyes területein felszíni vízhiány tapasztalható, ami a program
megvalósítása esetén legalább részben csökkenthető.
Leírás:
A program megvalósítása során a meglevő talajtani adatok és a szennyvíztisztító telepek elhelyezkedésének (szállítás gazdaságossága) valamint kapacitásának figyelembe vételével történjék
meg a kihelyezésre alkalmas termőterületek lehatárolása. Vizsgálattal prognosztizálják az ezen
területeket érintő termesztett kultúra váltás következményeit.
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Kapcsolódások más programokhoz / alprogramok.
→ Tisza-Marosszögi komplex ökológiai környezetfejlesztési program
 SZO.4. Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása
 MG.3. Agrár-környezetvédelmi program
 MG.5. Helyes mezőgazdasági gyakorlat bevezetése
Térségi kihatás:
A program a szállítás gazdaságosságát figyelembe véve a meglévő szennyvíztisztító teleppel rendelkező kistérségeket (Szentesi, Csongrádi, Szegedi, Makói, Hódmezővásárhelyi) érinti.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Megyei NTA,
ATIVIZIG,
Területileg illetékes vízgazdálkodási társulatok.
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Ütemezés:
A program középtávú ütemezéssel megvalósítható.
Korlátok: -
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5. Települési önkormányzatokhoz és települési rendezési tervekhez kapcsolódó környezeti
programok
Program megnevezése:
Települési környezetvédelmi program készítése
Cél:
A település környezeti állapotának részletes feltárása és program készítése a környezet minőségének javítására
Feladat:
A Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz és az Ötv-hez igazodó, megvalósítható program elkészítése
Indokoltság:
A megye településeinek többségén még nem készültek el a környezetvédelmi programok, a hoszszabb távú helyi érdek (pl. szükséges pályázási feltétel) azonban megkívánja ezt. A megyei program fő stratégiai elemei sokban segítik a helyi célok megfogalmazását is.
Leírás:
Tartalmilag a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó tematikával, de a helyi sajátosságoknak megfelelően. Javasoljuk a jelen megyei program fő elemeihez való igazodást is (helyzetértékelés, probléma kataszter, célok-feladatok, programok).
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
↔ Tudatformálás
↔ Integrált területi környezeti információs rendszer
↔ Megyei környezeti program
← Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
← Környezetbarát ipari parkok
← Települési kárinfo
← A megye erdősültségének növelése
← Környezetkímélő gépjárművek
← Felhagyott bányagödrök rehabilitációja
↔ Hulladékgazdálkodási stratégia
→ Megyei területhasznosítási stratégia
→ Ökológiai hálózatok
Térségi kihatás:
Első lépésben a települések, később a teljes megye
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Helyi önkormányzatok
Civil szervezetek
Szakhatóságok, kiemelten az ATIKÖFE
Pénzügyi igény:
Kisebb településeknél nem jelentős (civil szervezetek és egyetemi hallgatók bevonásával)
Forráslehetőség:
Települési költségvetés
Területfejlesztési Tanács
Ütemezés:
rövid távon megvalósítandó
Korlátok:
A települési szándék hiánya.
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Program megnevezése:
Települési kárinfo készítése
Cél:
A környezetet veszélyeztető ismeretlen vagy eltitkolt szennyező források felderítése.
Feladat:
A település területén fellelhető potenciális szennyező források helyének, a károsítás jellegének és
mértékének meghatározása, javaslattétel az ártalmatlanításra.
Indokoltság:
Az elmúlt 20-30 évben (de különösen az utóbbi tíz évben) sok olyan gazdasági tevékenység folyt,
amelyik kihasználta az ellenőrzés hiányosságait és akár szándékán kívül is környezeti kockázatot
eredményezett. Ugyanakkor az eltelt (nem túl hosszú) idő alapján remélhető, hogy vannak olyanok, akik emlékezhetnek a károsító tevékenységre.
Leírás:
Információgyűjtés a település lakosságától (akár anonim módon) a feltételezett károsításokról,
ezek rendszerezése, ellenőrzése, információs rendszerbe gyűjtése. A regisztrált károk mentesítésére intézkedés kezdeményezése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.5. Országos Környezeti Kármentesítési Program
→ Települési környezetvédelmi programok
→ Tudatformálás
← Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása.
Térségi kihatás:
Első lépésben a települések, később a teljes megye
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Helyi önkormányzat
Civil szervezetek
ATIKÖFE
Pénzügyi igény:
Első lépésben nincs jelentős anyagi vonzata.
Forráslehetőség:
Indokolt esetben KV.5. program.
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható
Korlátok:
Környezeti tudatosság hiánya, félelem gazdasági és egyéb hátrányoktól.
Program megnevezése:
A működő és felhagyott hulladéklerakók környezetre gyakorolt hatásának feltárása
Cél:
A hulladéklerakók által okozott környezeti károk megakadályozása, megszüntetése.
Feladat:
•8 Részletes felmérés készítése a működő és felhagyott hulladéklerakókról.
•8 A lerakók környezetgeológiai értékelése, minősítése.
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Indokoltság:
A megye területének nagyobb részén (a geológiai felépítésben domináló folyóvízi üledékek miatt)
megfelelő előkészítés nélkül nem helyezhető el biztonságosan hulladék, s a jelen programhoz
aktualizált környezetérzékenységi térkép tovább szűkítette a lehetőségeket. A több évtizede üzemelő kommunális hulladéklerakók szinte kivétel nélkül alapos geológiai felmérés nélkül működnek (nem ritkán engedély nélkül), de a többé-kevésbé megfelelően előkészített szegedi lerakó is
túlnőtt a biztonságosan kialakított zónán.
Leírás:
A működő illetve a már felhagyott hulladéklerakók környezetében sekély fúrások (körülményektől függően 1-3 db) telepítése a felszín alatti szennyezések minősítése érdekében. Abban a
néhány lerakóban, ahol ez megtörtént, az észlelő kutak felülvizsgálatát kell elvégezni.
Meg kell vizsgálni azt is, van-e lehetőség felszíni csatornákba való elszivárgásba, magas vízállásos időben kapcsolatba kerülhet-e a lerakó talajvízzel, belvízzel, valamint azt is mennyire alkalmas a lerakó egy későbbi felszámolásra.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.5. Országos Környezeti Kármentesítési Program
← Települési környezetvédelmi programok
← Környezetinformatika
→ Megyei hulladékgazdálkodási program
Térségi kihatás:
Valamennyi települési önkormányzat.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala
Települési önkormányzatok
ATIKÖFE
Pénzügyi igény:
Fúrásonként kb. 100.000 Ft.
Forráslehetőség:
KV.5. Program,
Területfejlesztési Tanács
Ütemezés:
Folyamatosan, de legkésőbb középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
Program megnevezése:
Felhagyott bányagödrök rehabilitációja
Cél:
Az egykori homok- és agyagbányák környezetének rendezése, a környezeti veszély csökkentése,
táji adottságokhoz illeszkedő hasznosításuk
Feladat:
A környezeti kockázatot jelentő, vagy potenciálisan hasznosítható bányagödrök számbavétele, a
szükséges intézkedések megtervezése, a hasznosításra alkalmas területek folyamatos használatának megteremtése.
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Indokoltság:
A megye településeinek többségében számos építőanyag-ipari hasznosítás során keletkezett bányagödör található. Ezek gyakran a legális vagy illegális hulladéklerakások helyszínei, veszélyeztetve így a felszínalatti (kivételes esetben a felszíni) vizeket, jelentősen rontva a táj esztétikai értékét is. Ezek a gödrök, mint vízfelületek sokat javíthatnának a táj mozaikosságának kialakításában, rekreációs célokat elégíthetnének ki, de akár szerepet kaphatnának a szélsőséges időjárási
viszonyok káros hatásainak enyhítésében is.
Leírás:
A bányagödrök állapotfelvételének elkészítése, a keletkezett környezeti kockázatok felszámolása,
hasznosítási lehetőségeik felmérése. A rekultiváció elvégzése után a hosszú távú hasznosítás feltételeinek biztosítása (az országos támogatásnak ez feltétele).
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
8 KV.11. Felhagyott bányaterületek rekultivációs programja
→8Települési környezetvédelmi program készítése
→8 Működő és felhagyott hulladéklerakók
← A megye erdősültségének növelése
Térségi kihatás
A megye települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok és civil szervezetek
Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KV. 11. Program,
Területfejlesztési Tanács és a települések forrásai.
Ütemezés:
Közép- és hosszú távon megvalósítható.
Korlátok:
Az esetlegesen felhalmozódott hulladék ártalmatlanításának nehézsége.
Program megnevezése:
Helyi értékvédelem
Cél:
Az Országos Műemléki Listán nem szereplő, de helyi értékvédelemre javasolt vagy már helyi
értékvédelem alatt álló épületek nyilvántartásba vétele és szükség esetén állagmegóvása.
Feladat:
A települési környezeti programban meg kell határozni a helyi értékvédelem alá eső, ide besorolni
kívánt épületek, épületegyüttesek listáját, kezelésükre, állagmegóvásukra intézkedési tervet kell
kidolgozni a saját erőforrások feltüntetésével. Megyei pénzügyi alap létrehozása a helyi értékvédelem támogatására pályázati rendszerben, a pályázati feltételrendszer kidolgozása.
Indokoltság:
A település története, a település kép szempontjából fontos, de nem országos jelentőségű épületek, épületegyüttesek, parkok, szobrok stb. védelme sok esetben helyi összefogással is megoldható. A helyi értékvédelem gyors és hatékony, hiszen a lakosság önszerveződő csoportjaira épül.
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Leírás:
Helyi értékvédelmi lista készítése, kezelésre és felújításra források keresése, előteremtése.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Települési környezetvédelmi program
→ Települési zöldterületek növelése
Térségi kihatás:
A megye kistérségei és települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatóság,
Települési öntevékeny csoportok, társadalmi városvédő szervezetek
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
Nemzeti Örökség Program
Az Épített örökség megóvása és felújítása program
Nemzeti Kegyeleti Bizottság
Ütemezés:
Folyamatosan.
Korlátok:
A források és a települési környezeti programok hiánya.
Program megnevezése:
Műemlékek, műemlék jellegű építmények megőrzése
Cél:
Műemlékvédelmi listán, vagy a műemléki listára tervek szerint felkerülő épületek, épületegyüttesek állagmegóvása, felújítása.
Feladat:
Műemléki listán lévő épületek állapotfelmérése, állagmegóvásukra tervek készítése. Épületek,
épületegyüttesek felterjesztése a Műemléki listára.
Indokoltság:
Csongrád megye természeti adottságai mellett a gondosan karbantartott építészeti emlékek jelentenek vonzerőt a turizmus számára. A hagyományos foglalkozásokhoz kapcsolódó emlékek (pl.
Csongrádon - Halászsor épületei), valamint különböző méretű településeken az országos védettségű műemlékek, épületegyüttesek a települést gyakran önmagában szimbolizáló elemekké váltak
(Dorozsmai szélmalom, szegedi napsugaras házak, a Dóm, stb.). Ezen műemlékeket felkereső
turisták, a településekre látogatók gyakran a látogatás alkalmával szerzett élmények alapján alkotnak képet az egész településről, vagy a megyéről.
Leírás:
Az országos műemléki kataszter alapján pénzügyi terv kidolgozása a települési önkormányzatok támogatására annak függvényében, hogy az önkormányzatok milyen tervekkel, saját forrásokkal rendelkeznek az épített környezetre vonatkozóan.

68

Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Települési környezetvédelmi program
→ Települési zöldterületek növelése
 KV.13. Műemlékvédelmi beavatkozási program
 KV.15. Történeti kertek, kastélyparkok rekonstrukciója
Térségi kihatás:
A megye területe.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok,
Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatóság,
Települési öntevékeny csoportok, társadalmi városvédő szervezetek
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Pénzügyi igény:
100-200 millió Ft.
Forráslehetőség:
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
Nemzeti Örökség Program
Az Épített örökség megóvása és felújítása program
Nemzeti Kegyeleti Bizottság
Ütemezés: folyamatosan
Korlátok:
Forráshiány és a magántulajdonban lévő épületek felújítására fordítható források szűkössége.
Program megnevezése:
Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésének megszervezése
Cél:
A kommunális szemét veszélyes komponenseinek csökkentése.
Feladat:
Településenként megszervezni a hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan a veszélyes komponensek biztonságos gyűjtését és elhelyezését.
Indokoltság:
A háztartásokban keletkező hulladék 1-1,5 %-ban tartalmaz veszélyes alkotókat (gyógyszerek,
szárazelemek, vegyszerek, fáradt olaj, stb.). Az EU hulladéklerakási direktívája szerint a veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot csak a megfelelően kialakított veszélyeshulladék lerakóban lehet elhelyezni. Ahhoz, hogy a hulladék hagyományos lerakóban elhelyezhető legyen a veszélyes komponenseket el kell távolítani belőlük.
Leírás:
•8 Megismertetni a lakosságot a veszélyes hulladékok fajtáival, típusaival és hatásaikkal.
•8 A gyűjtőhálózat kiépítése a szervezett hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan.
•8 A begyűjtött veszélyes hulladékok elhelyezésének biztonságos megoldása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Települési környezetvédelmi program készítése
← Tudatformálás
 KV.16. Települési hulladékgazdálkodás fejlesztésének programja
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Térségi kihatás:
A megye települései.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Önkormányzatok,
Környezetgazdálkodási szervezetek,
Civil szervezetek (CSEMETE, KEFE, VACKOR)
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE,
KAC,
önkormányzati források,
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható
Korlátok:
Program megnevezése:
Környezetbarát ipari parkok
Cél:
A megyében jelenleg meglévő és a jövőben létesülő ipari parkokban folyó termelő tevékenység
környezetbaráttá tétele.
Feladat:
Kidolgozni az ipari parkok minimális környezetterhelésének módozatait.
Indokoltság:
A befektetők számára vonzóbb egy környezeti szempontból rendezett és szabályozott ipari park.
Leírás:
•8 Egy egységes minősítési rendszer kidolgozása után, környezeti szempontból értékelné egy
szakértőkből álló bizottság a megye ipari parkjait.
•8 A jövőben létesülő ipari parkok kijelölésénél a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyozottan figyelembe kell venni.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 IP.3. Környezetvédelmi ipar fejlesztése
← A környezetbe kerülő ipari hulladékok mennyiségének csökkentése
Térségi kihatás:
Csongrád megye ipari parkkal rendelkező települései
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Az érintett települési önkormányzatok,
Mérnöki Kamara, Kereskedelmi és Iparkamara,
Környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Önkormányzati források
Ütemezés:
Rövidtávon megvalósítható
Korlátok:
Megvalósítási szándék és a minősítési rendszer hiánya
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Program megnevezése:
Az állattartó telepek szennyvízproblémáinak megoldása
Cél:
A keletkező hígtrágya mennyiségének csökkentése és környezetterhelésének megszüntetése.
Feladat:
•8 A kiadott engedélyek felülvizsgálata.
•8 Az almos-, illetve ridegtartás propagálása.
Indokoltság:
A nagyüzemi tartás előnyei mellett rendkívül nagy mennyiségű hígtrágya termelődik. Ennek felhasználási lehetősége a termőföldek magánkézbe adásával beszűkült az utóbbi időben, így ez a
telepeken nyílt tükrű földgátas tározókban halmozódik fel.
Leírás:
•8 Hatósági szigorral kell fellépni a kiadott engedélyekben foglaltak betartása érdekében.
•8 Még a telepek létesítése előtt a gazdálkodókat ösztönözni kell a korszerű módszerek alkalmazására.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
← A homokhátsági területek vízgazdálkodásának fejlesztése
→ Tisza-Marosszögi komplex ökológiai környezetfejlesztési program
 SZO.4. Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása
 MG.3. Agrár-környezetvédelmi program
 MG.5. Helyes mezőgazdasági gyakorlat bevezetése
Térségi kihatás:
Csongrád megye teljes területe
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Gazdálkodók,
Falugazdák,
ATIKÖFE
Megyei NTA
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
Ütemezés:
Rövidtávon megvalósítható
Korlátok:
A gazdasági ellenérdekeltség
Program megnevezése:
Alternatív szennyvíztisztítási technológiák propagálása és bevezetése
Cél:
A kezeletlen szennyvizek közvetlen környezetbe való jutásának csökkentése.
Feladat:
Létező technológiák bemutatása, valós helyzetekhez és igényekhez való igazítása, az érintettekkel
ezek megismertetése, a megvalósítás támogatása.
Indokoltság:
•8 A szórványtelepülések nagy száma miatt nem tisztítható mindenütt gazdaságosan a szennyvíz
nagyüzemi technológiákkal.
•8 Az így keletkezett víz a vízhiányos időszakokban öntözésre használható fel.
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Leírás:
•8 A már működő példák bemutatása és vonzóvá tétele az érintetteknek.
•8 A pénzügyi támogatások felkutatása és odaítélése.
Kapcsolódások más programokhoz /alprogramokhoz:
 SZO.3. Megyei szennyvíz-elhelyezési koncepciótervek végrehajtása
← A homokhátsági területek vízgazdálkodásának fejlesztése
Térségi kihatás:
Csongrád megye teljes területe
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
ATIKÖFE
Megyei NTA
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE KVM,
BM céltámogatás (szennyvíz),
SAPARD,
KAC
Ütemezés:
Középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Motiváltság hiánya.
Program megnevezése:
Települési zajvédelmi rendeletek megalkotása
Cél:
A településeken található zajszennyezők kiszűrése és a lakóövezetek csendesebbé tétele.
Feladat:
A lakóövezetek funkciójával összeegyeztethetetlen tevékenységek felderítése, a hiányzó települési zajtérképek elkészítése.
Indokoltság:
A jelenleg érvényben lévő csendrendeletek – melyek abban az esetben, ha megfelelőek lennének
sok konfliktust elkerülhetővé tennének – nem megalapozottak eléggé és nem nyújtanak kellő védelmet a lakóknak. Zajtérképek nem készültek eddig minden településen.
Leírás:
Az elkészült térképek alapján zajvédelmi zónák kialakítása, az így megszabott határokon belül csak
az ott előírt normáknak megfelelő létesítmények üzemeltetése lehet csak engedélyezett. Mindezeken
túl egyértelmű, betartható önkormányzati rendeletek kellenek a lakók nyugalma érdekében.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KV.17. Akcióprogram a 75 dBA feletti zajterheléssel járó helyzetek megszüntetésére
 KÖZ.5. Településeket elkerülő utak építése
← Megyei környezetegészségügyi akcióprogram elkészítése
← Közlekedési zajterhelés csökkentése
Térségi kihatás:
Csongrád megye települései
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Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési Önkormányzatok,
ÁNTSZ,
Közlekedési felügyelet
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
GM (info rendszer),
KAC,
PHARE KHVM
Ütemezés:
Rövid- és középtávon megvalósítható.
Korlátok:
Gazdasági ellenérdekeltségek.
Program megnevezése:
Települési zöldterületek növelése
Cél:
A települési zöldfelületek lehető legnagyobb mértékű fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban, a belterületi zöldfelületek kiterjedésének szinten tartása, illetve növelése elsősorban a nagyvárosokban. A sport- és rekreációs szerepű létesítmények és területek kiemelt gondozása és fejlesztése.
Feladat:
•8 Települési zöldfelületek ökológiai felmérése, különböző szempontok (rekreáció, ökofolyosó,
levegőtisztítás, stb.) szerinti optimális fajösszetétel kialakítása.
•8 Fel kell mérni továbbá a zöldterületek növeléséhez figyelembe vehető területeket − különös
tekintettel a rendezetlen, belterületi gyomos telkekre −, el kell készíttetni a rendezési terveket.
Indokoltság:
•8 Csongrád megye településein a lakosság zöldfelületi ellátottsága rendkívül alacsony szintű, a
meglévő zöldfelületek állapota a fokozódó környezeti stressz miatt romlik, s nem tudják betölteni funkciójukat.
•8 A települési zöldterületek kiterjedésének növelése jelentősen hozzájárul a közlekedési és szálló por eredetű légszennyezettség csökkentéséhez, a lakosság egészségi állapotának, közérzetének javításához.
Leírás:
A települések számára rövid távon anyagi előnyöket biztosító közterületek értékesítése − és ezek
üzletházakkal, szórakoztató központokkal való beépítése − helyett megfontolandó az a gondolkodás, hogy minél több települési zöldterületet hozzunk létre utódaink és magunk egészségének
megóvása érdekében.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
→ Települési környezetvédelmi program készítése
→ A megye erdősültségének növelése
Térségi kihatás:
Valamennyi települési önkormányzat
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok
Csongrád Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács
Települési környezetvédelmi társadalmi szervezetek
Idegenforgalmi, turisztikai szervezetek, Turinform irodák
Vállalkozók
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Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KAC,
KöM TFC,
EüM céltámogatás
Ütemezés:
Folyamatosan, rövid távon megvalósítható
Korlátok:
Vállalkozói ellenérdekeltség,
Települési pénzügyi forrás hiánya.
Program megnevezése:
Emberbarát városi közlekedés
Cél:
A települési közlekedés átalakítása az ott lakók érdekeinek megfelelően.
Feladat:
A jelenlegi rendszer megreformálása a közlekedésminőség – környezetminőség – életminőség
alapelvek figyelembe vételével.
Indokoltság:
Településeink akkor jöttek létre, amikor a motorizáció mértéke jóval kisebb volt a mostaninál, a
közlekedési eszközök helyigényét nem kalkulálták be: a helybiztosítást később, utólag kezdték
meg az egyéb közlekedési módok hátrányára, kárára. Napjainkban új prioritási sorrendet élveznek
a közlekedés szereplői: gyalogosok, kerékpárosok, áruszállítók, közforgalmú közlekedők és személyautót használók, mindennek megfelelően kell átalakítani a közlekedési struktúrát.
Leírás:
•8 Minden beavatkozást és változtatást ennek szem előtt tartásával kell eszközölni, ahogy a források kezelésére is ezen elvnek kell vonatkoznia.
•8 A gyalogosok érdekében a járdák és kereszteződések átalakítása. A településeken belüli kerékpárutak hálózatba szervezése és korszerűsítése. A környezetbarát (Szegeden a villamos
vagy másutt a földgázüzemű) közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése és nem visszaszorítása, a hálózat optimalizálása az igények függvényében.
•8 Csongrád megye évek óta a legrosszabb baleseti statisztikák egyikét produkálja, a forgalomcsillapítási beavatkozásokat elsősorban ennek javítása érdekében kell megtenni. A balesetveszélyes csomópontok kockázatosságának csökkentése modern és bizonyítottan hatékony módszerek (körforgalom, gyalogosvédő járdasziget) segítségével. A városok meghatározott övezeteiben területi sebességkorlátozás (tempo 30, tempo 30/50) bevezetése. A településeken átvezető tranzitutak vonali forgalomcsillapítása.
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
 KÖZ.5. Településeket elkerülő utak építése
 KÖZ.6. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
 KÖZ.7. Korszerűtlen közlekedési eszközök környezeti jellemzőinek javítása, lecserélésük
← Környezetkímélő gépjárművek beszerzésének önkormányzati támogatása
→ Közlekedési zajterhelés csökkentése
Térségi kihatás:
A megye települései
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Csongrád Megyei Közlekedésfelügyelet
Települései önkormányzatok
ÁNTSZ
Civil szervezetek
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Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
PHARE KVM,
KAC,
KöM TFC,
saját források
Ütemezés:
Rövid- és középtávon megvalósítható.
Korlátok:
A különböző közlekedési módokat használók érdekcsoportjainak ellentéte.
Program megnevezése:
Környezetkímélő gépjárművek beszerzésének önkormányzati támogatása
Cél:
A környezetet legkevésbé szennyező, takarékos gépjárműpark kialakítása
Feladat:
Ösztönözni, támogatni kell és előnyben kell részesíteni a közbeszerzési eljárásoknál a kis fogyasztású, környezetbarát gépjárművek, munkagépek beszerzését, valamint a települési feladatokat ellátó magánvállalkozóknak helyi adókedvezményeket kell nyújtani, amennyiben a követelményeknek megfelelő gépjárműparkot alakítanak ki.
Indokoltság:
A települési személy- és áruszállításban érdekelt cégeknél, vállalkozásoknál nagyszámú elavult,
környezetszennyező járművet üzemeltetnek, amelyek lecserélését az önkormányzatoknak saját
eszközeikkel is támogatni kell.
Leírás:
•8 pályázatok kiírása
•8 beszerzések támogatása
•8 adókedvezmények
Kapcsolódások más programokhoz / alprogramokhoz:
KÖZ.7. Korszerűtlen közlekedési eszközök környezeti jellemzőinek javítása, lecserélésük
→ Települési környezetvédelmi programok
→ Emberbarát városi közlekedés
Térségi kihatás:
Valamennyi települési önkormányzat.
Megvalósításban együttműködő szervezetek, programgazdák:
Települési önkormányzatok
Megyei Közlekedési Felügyelet
Vállalkozók
CSM-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Pénzügyi igény:
Forráslehetőség:
KAC,
Vállalati saját források
Ütemezés:
Folyamatosan, rövid távon megvalósítható
Korlátok:
Nincs érdemi korlát.
75

Melléklet: A kötetben használt rövidítések jegyzéke
ÁNTSZ
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézete,
ATIKÖFE
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség,
ATIVIZIG
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Csongrád megyei NTA Csongrád megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás,
DALERD Rt
Dél-alföldi Erdőgazdasági Rt,
DARFT
Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács,
EüM
Egészségügyi Minisztérium
GM
Gazdasági Minisztérium
ISPA
Európai uniós előcsatlakozási céltámogatási forrás
KAC
Körrryezetvédelmi Alap Célelőirányzat,
KMNP Igazgatóság Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
KNP Igazgatósága Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
KöM TFC
Környezetvédelmi Minisztérium Területfejlesztési Célelőirányzat,
KöM
Környezetvédelmi Minisztérium
KÖRKÖFE
Körös vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség,
MVA
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
OM
Oktatási Minisztérium
PHARE
Európai uniós pályázati pénzforrás,
SAPARD
Európai uniós vidékfejlesztési támogatás,
SZTE TTK
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar,
TeIR
Területi Információs Rendszer
TvH
Országos Természetvédelmi Hivatal
VAC
Vízügyi Alap Célelőirányzat
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(NAGYON SZUBJEKTÍV) BEVEZETÉS
Egy kutatónak, egy tervezőnek nagyon fontos a megvalósítás szakaszában az, hogy higgyen abban amit csinál, legalább maga elhiggye azt, megvalósíthatók azok amiket legjobb tudása alapján „megalkotott”. Óriási segítséget jelent, ha támogatást, biztatást is érez maga mellett. Csongrád megye (és a vele majdnem párhuzamosan készülő Békés megye) környezetvédelmi programját készítve végig jó érzéssel tapasztalhatta kutatói kollektívánk a támogatottságot, aminek
számtalan megnyilvánulása közül csak néhány, a program jövőjét is befolyásoló elemet emelnénk ki.







Már a munka megfogalmazásakor kiderült, hogy Csongrád Megye Közgyűlése komolyan
gondolja a kitűzött feladatot, és nem csupán szimbolikusan „ki akarja pipálni” a törvényből
adódó feladatot (néhány, más megyékben készült program inkább csak ezen az utóbbi szinten maradt);
A környezetvédelemben érintett hatóságok, intézmények, szervezetek, vállalkozások, adatszolgáltatók, stb. végig a legjobb tudásuk szerint segítették a programkészítési folyamatot
(pl. nem igényeltek, vagy csak minimális díjat kértek a szolgáltatott adatokért) β amiért
ezúton is kiemelten szeretnénk köszönetet mondani. Intézményi szinten is érezhető volt a
környezeti helyzet javítására irányuló határozott szándék. Ugyanez volt érezhető az „első körös egyeztetés” (2000. május, június) során.
Újabb lendületet adott a munkának az, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés az anyag első
tárgyalása során kinyilvánította törekvését a megye „környezetbaráttá” alakítására.
Munkánk reális célkitűzéseit láthattuk visszaigazolva abban, hogy a megfogalmazott operatív programok tervezett programgazdái, együttműködői szakmailag megalapozottnak és
megvalósíthatónak tartják azokat, és jelezték hajlandóságukat az azokban való részvételre.

A programalkotási munkafolyamat azonban számtalan bizonytalansággal és kellemetlen tapasztalattal is járt, ami így a munka lezárásához közeledve elbizonytalanítja (s ha megengedhetné elkedvetlenítené) a tervezőt. Ezek egy része a részletek felé közeledve adódó természetes nehézség, nagyobb részében azonban a rajtunk (és a megyén) kívül álló nehezen leküzdhető problémák. Néhány jellegzetes ezek közül:






Törvénykezési bizonytalanságok, rendezetlenségek (pl.: megyeβmegyei jogú „város klaszszikus” probléma, környezetvédelmi programok készítésének határidő-nélkülisége, a megye
feladatának kétértelműsége a hulladékos törvényben, stb.).
Stratégiai fontosságú központi döntések elhúzódása, minisztériumok közötti következetlenségek (információs rendszerek kiépítésének, a meglevők összhangjának problémái, támogatási rendszerek, párhuzamosságok, stb.).
A központi szervek (a leginkább érintett Környezetvédelmi Minisztérium) természetesnek
tűnő, de részben szubjektívnak minősíthető aggodalmai. Ennek lényege, hogy miközben
egyetértenek a munkával, és fontosnak tartják azt, az esetleges anyagi és létszám gondok
miatt féltik területi szerveiket egy újabb plusz feladattól. Ugyanakkor a korábban már vázoltak alapján véleményünk az, hogy a területen működő környezetvédelemben érintett intézmények jól tudják, hogy saját feladataikat is eredményesebben tudnák megoldani egy átfogóbb együttműködésben (nem beszélve arról, hogy az esetek nagyobb részében egyébként
is érintettek).
Több területi szerv jelezte, hogy örömmel részt venne egy-egy „testre szabott” program irányításában, megvalósításában, de a tervezés során hatóságként, szakhatóságként előbbutóbb véleményt kell adnia az adott programról, ami miatt összeférhetetlenség léphet fel. Ez
a helyzet valós, a tervezési fázisban erre az összeférhetetlenségre korrekt megoldást kell keresni (látszat megoldást könnyű, racionálist körülményes.)
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A munka ezen fázisában komoly nehézséget jelentett az egyes programok költségének meghatározása, illetve a források nevesítése (és ehhez kapcsolódva különösen a KöM visszafogottsága).

A kötetben közzétett operatív programokkal kapcsolatban ∩ a stratégiai programokhoz hasonlóan ∩ határozottan szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek köre nyitott, folyamatosan bővíthető: stratégiai programok operatívvá fejleszthetők, de teljesen új programok is megfogalmazhatóak. Ugyanígy nyitott, bővíthető a programokban közreműködők köre.
Nyilvánvaló számunkra, hogy Csongrád megye környezetvédelmi programja csak hosszú és következetes munkával valósítható meg. Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy Csongrád megye
vezetése és Képviselő Testülete felismerte: egy következetesen véghezvitt környezeti szempontú
gondolkodás nem csak az itt élők élet- és egészségügyi körülményeit javítja hosszú távon, hanem gazdasági előnyökkel is járhat, már akár középtávon is.
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1. Program:
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEKET MEGALAPOZÓ MEGYEI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
A program célja:
Egy olyan hosszú távon működőképes, stabil hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása, amelynek jól meghatározott területi és technológiai rendszere van.
Indokoltság:
A hulladékgazdálkodási törvény (2000. XLIII.) országos, területi, települési és megyei (?) hulladékgazdálkodási tervek kidolgozását írja elő. A jelenlegi hulladékhelyzet és a tervek hat éves
időtávja, illetve a racionális megvalósítás megvalósíthatóság miatt szükség van egy a tervet előkészítő stratégiára. (Különösen fontos lenne ennek mielőbbi országos elkészítése.) Emellett a
környezetvédelemnek gazdasági (költség) tényezővé válásával a hulladék-elhelyezés egyre inkább
üzlet is lesz (lett). A megyének alapvető érdeke, hogy a hulladék-elhelyezés a fenntartható fejlődés elvéhez kapcsolódva, de költség-hatékonyan valósuljon meg. A jelenlegi hulladék-elhelyezés
(nem ritkán kényszerhelyzetektől hajtva) – még a regionális lerakók esetében sem – nem felel
meg a fenntartható fejlődés követelményeinek, nem alkot egységes rendszert, gazdaságossága
megkérdőjelezhető. (A közelmúltban készült dél-alföldi hulladékgazdálkodási operatív program
is stratégiai megalapozás nélküli ϑ s talán emiatt is több elemében vitatható.) Ugyanakkor elég
egyértelműen látható, hogy a dél-alföldi régió hosszú távú hulladékgazdálkodási stratégiájában
Csongrád megyének meghatározó szerepe lesz.
Mindezeken túl a hulladékgazdálkodási törvény a településeknek is több új feladatot ad, amelyek
sikeres megvalósítását segítené egy átgondolt megyei stratégia.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A program megvalósításának kezdeményezése, pályázás a megvalósításra

Megyei Önkormányzat 2002. márc. 1.

0,5 millió Ft

A program megvalósítójának kiválasztása pályázat útján

Megyei Önkormányzat 2002. jun. 30.

-

2. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A program operatív megvalósításának Megyei Önkormányzat 2002. szept. 30. 5 millió Ft
fő lépései:
1. A hulladékgazdálkodás létező elemeinek felmérése.
2. Gazdaságossági számítások az újrafelhasználás tükrében.
3. Deponálás vagy termikus ártalmatlanítás kérdésének meghatározása.
4. A hulladékszállítási logisztika informatikai alapú kidolgozása
Közreműködő szervezetek

Feladatai

3

Megyei Önkormányzat

A program készítésének folyamatos nyomon
követése, a megvalósításhoz szükséges források koordinálása

Települési önkormányzatok

Adatszolgáltatás, települési szándékok és lehetőségek felmérése

Szakhatóságok, kiemelten az ATIKÖFE

Adatszolgáltatás, hatósági értékelés

DARFT

A program térségi kapcsolódásainak koordinálása

A hulladékok elhelyezésével illetve hasznosításával foglalkozó vállalatok

Adatszolgáltatás, a megvalósítás vállalkozói
kontrollja

3. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Területi/ megyei hulladékgazdálkodási ATIKÖFE
terv készítése

Forrásigény

A törvény végrehajtási utasítása alapján

Megjegyzés: Az operatív program sikeres megvalósításának alapvető feltétele a települési
hulladékgazdálkodási és a legalább részleges vállalkozói érdekharmonizáció megteremtése.
Döntően szakmai alapokon nyugvó, de jelentős (területfejlesztési) politikai feladat. Kisebb
költséget, de jelentős türelmet, meggyőzőkészséget igényel.
Közreműködő szervezetek

Feladatai

Megyei Önkormányzat

A területi stratégia képviselete

Települési önkormányzatok

A települések adottságai értékelése alapján a
részvétel körének meghatározása

A hulladékok elhelyezésével illetve hasznosításával foglalkozó vállalatok

A vállalati (és települési) érdekek környezetvédelmi és közgazdasági szempontú értékelése alapján vélemény kialakítás

4. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Települési hulladékgazdálkodási
tervek elkészítése

Települési önkormány- A törvény végzatok
rehajtási utasítása alapján

Az ehhez kapcsolódó műszaki terve- Települési önkormány- Folyamatosan
zés
zatok

Forrásigény

nem ismert

Megjegyzés: a feladat első részének tervezése sokban függ a 3. feladat egyeztetési sikerétől,
hiszen egy optimálistól különböző helyzetre is fel kell készülni.
Közreműködő szervezetek

Feladatai

Megyei Önkormányzat

A települési tervek összehangolása

A végrehajtás ellenőrzése:
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Az első feladat értelemszerű, a második feladat elkészült tanulmány alapján, a harmadik és negyedik elfogadott tervek formájában
Eredményesség vizsgálat:
A Megyei Területfejlesztési Tanács és a Megyei Önkormányzat teljesítés elfogadása alapján, illetve a hulladékgazdálkodási tervek hivatalos kihirdetése során.
Teljesítés igazolás követelményei:
Az előző pont törvényileg is előírt feltételrendszere alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Megyei Önkormányzat
Megyei Területfejlesztési
Tanács
A tervezéshez biztosított
központi források
Helyi önkormányzati, vállalkozói

Összeg (millió Ft)
2,0

Megjegyzés
(saját rész biztosítása a program megvalósításához)

5

a 4. feladat második részének megvalósításához

Potenciális források:
- KAC
- KöM
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2. Program megnevezése:
Közérdekű környezetvédelmi tájékoztatás
A program célja:
A megye lakosságának gyors és korrekt tájékoztatása környezetvédelmi kérdésekben.
Indokoltság:
A környezeti tudatosság kialakításának egyik alappillére az információhoz jutás lehetősége. Egy
interaktív kapcsolat kialakításának lehetősége pedig ennek hatását megtöbbszörözheti. Ennek
érdekében több alprogram megvalósítása javasolt:
2.a Alprogram:
Megyei környezeti „home page” létrehozása
Az alprogram célja:
Interneten is elérhető, interaktívvá fejleszthető tájékoztatás.
Feladat:
Egy olyan folyamatosan aktualizált tájékoztató „home page” kialakítása, ahol a lakosságot leginkább érdeklő környezeti információk elérhetők, és amely E-mail-en keresztül véleményt vagy
kérdést tud fogadni.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A jelen környezeti program folytatá- SZTE Természeti
2001. július.31. nincs
saként a rendelkezésre álló adatok
Földrajzi Tanszék
alapján a környezeti „home page”
alapváltozatának elkészítése
Az elkészült környezeti „home page” Megyei Önkormányzat 2001. szept. 30. nincs
elérésének biztosítása a megye „weboldaláról”.

2. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

Az információk rendszeres (havinegyedévi) frissítése.

Megyei Önkormányzat 2001. szept. 30- Évi 250 ezer
től folyamatos Ft

Egyszerű fejlesztéssel a programot Megyei Önkormányzat 2001. okt. 31-től Évi 1 millió
célszerű alkalmassá tenni a kérdések,
folyamatos
Ft
vélemények fogadására és környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, bővebb információk (pl. környezetvédelmi adatok az interneten)
ismertetésére is.
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Közreműködő szervezetek

Feladatai

A környezet állapotával kapcsolatban adatok- A közérdeklődésre, illetve a lakosság hiteles
kal rendelkező hatóságok, kiemelten az
tájékoztatására alkalmas adatok szolgáltatása,
ATIKÖFE, ATIVIZIG, Megyei ÁNTSZ
értelmezése, tömör értékelése
Megyei Önkormányzat (TeIR csoport)

Kapcsolattartás a lakosság és a szakhatóságok
között a tájékoztatást igénylő kérdésekben

A végrehajtás ellenőrzése:
Értelemszerű; működő számítógépes hálózat (rendelkezésre áll).
Eredményesség vizsgálat:
A „web-lapot meglátogatók” számának statisztikájával jól mérhető.
Teljesítés igazolás követelményei:
Működő „home page” esetén egyértelmű.
Forrástérkép
Forrás megnevezése

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

Megyei Önkormányzat

Évi 0,3

(saját rész biztosítása a program megvalósításához)

Megyei Területfejlesztési
Tanács

Évi 1

2.b Alprogram:
Környezeti TeIR kialakítása
Az alprogram célja:
A naprakész lakossági és önkormányzati tájékoztatás, illetve a kistérségi környezeti akciók koordinációja
Feladat:
A területi információs rendszerhez kapcsolódó, de alapvetően a helyi környezetvédelmi tevékenységet segítő értékelő, tájékoztató, valamint a környezetvédelmi politikát segítő, informális csoport
létre hozása a Megyei Önkormányzat Hivatalán belül, ami naprakész tájékoztatást tenne lehetővé,
környezeti marketing tevékenységet folytatna (szóróanyagok, kiadványok készítését, médiakapcsolatokat), kutatásokat szervezne a környezeti hatások komplex értékelésére. A kialakítandó
csoport nem jelenti egy önálló szervezeti egység létrehozását, hanem csak a hivatal egyes osztályain dolgozó és környezetvédelmi témákkal kapcsolatba kerülő munkatársak munkájának összehangolását, informális kapcsolattartásukat és a témában jelentkező feladatok idénye szerint ad hoc
jellegű csoport létrehozását.
Az Aarhausi Egyezmény (hazai ratifikálása 2001. első felében várható) lényegesen kibővíti a környezeti adatokhoz való nyilvános hozzáférés körét, s vélhetően a programban meghatározott információs csoport megszervezését is szükségessé teszi.
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A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A környezeti TeIR csoport résztvevői- Megyei Önkormányzat 2002. márc. 31.
nek meghatározása, feladatainak leírása, működési rendjének pontosítása
Az adatgazdákkal részletes egyezte- Megyei Önkormányzat 2002.
Évi 1 millió
tés arról, hogy a jelenleg még ágazati
Ft.
dec. 31.
szinten is túltagolt és hiányos adatcsoportok hogyan szervezhetők egységes területi rendszerbe. Ennek során meg kell határozni, melyek azok
az adatok, amelyek kielégítik a megfelelő tájékoztatás szintjét mind lakossági, mind önkormányzati szempontból.
A TeIR és a kialakítandó környezeti
információs rendszer számítógépes
kapcsolatának kialakítása

Közreműködő szervezetek

Feladatai

adatszolgáltatók, szakhatóságok, önkormányzatok

a szakmai alapokon meghatározott alapadatok
rendszeres szolgáltatása
az interaktív lakossági kapcsolattartás során
felmerült kérdések megválaszolása

környezetvédő szervezetek, környezetgazdálkodási szervezetek, regionális sajtó, tv, közoktatási intézmények.

A TeIR működésének megismertetése, munkájának segítése az érdekkölcsönösség alapján.

Megjegyzés: szükséges az adatszolgáltatók segítő együttműködése, de sikerét megvalósításának
ütemét jelentősen befolyásolhatják a TeIR-rel kapcsolatos központi döntések.
A végrehajtás ellenőrzése:
A környezeti TeIR csoport által készített kiadványok, programok. Az adatrendszer létrehozása.
Eredményesség vizsgálat:
Az ügyfelek száma alapján nyomon követhető.
Teljesítés igazolás követelményei:
Évenkénti beszámoló a Főjegyző felé.

Forrástérkép
Forrás megnevezése
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

Megyei Önkormányzat

0,5

Megyei Területfejlesztési
Tanács

Évi 1

2. Feladat

(saját rész biztosítása a program megvalósításához)

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

Integrált Területi Környezeti Informá- Megyei Önkormányzat 2002. dec. 31-től
ciós Rendszer (ITKIR) kiépítése
folyamatos
Megjegyzés: a csoport működésének magasabb fokán szervezhető, önálló operatív programként kidolgozva (ld. 3. Prgram).

2.c Alprogram:
Környezeti állapotjelentés készítése
Az alprogram célja:
Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelő kiadvány megjelentetése a megye környezeti állapotáról
Feladat:
A környezetvédelmi program készítése során összegyűjtött részletes környezeti információk közreadása egy állapotjelentés formájában digitális és/vagy nyomtatott formában, a későbbiek során
pedig 2-3 éves gyakorisággal összefoglaló készítése.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A környezetvédelmi program készítésének teljes lezárását követően az
adatgazdákkal történt körültekintő
egyeztetés után CD-n (esetleg számítógépes hálózaton keresztül) elérhető részletes jelentés elkészítése.

SZTE Természeti
Földrajzi Tanszék

Külön forrásigény első
alkalommal
nincs

A következő időszakban megjelentetésre kerülő anyagok szervezője a
Környezeti TeIR csoport

Megyei Önkormányzat 2003. május 31., egy-egy alilletve 2-3
kalommal kb.
évente folya1,5 millió Ft
matosan

Közreműködő szervezetek

2001. dec. 31.

Feladatai

Környezetvédelemben érintett hatóságok és adat- adatszolgáltatás és kiértékelés
szolgáltatók, környezetvédő szervezetek
regionális sajtó, tv, közoktatási intézmények

a környezetállapot társadalmi megismertetése,
9

tudatformálás
Megjegyzés: szükséges az adatszolgáltatók segítő együttműködése.
A végrehajtás ellenőrzése:
Az elkészült termék alapján egyértelmű
Eredményesség vizsgálat:
Az iskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, felhasználók visszajelzései alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
Egyértelmű
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Központi (minisztériumi)
források, KAC
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

1

két-három évente pályázat útján

3. Program:
INTEGRÁLT TERÜLETI KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER
KIÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE
A program célja:
Egy megyei szinten működtethető ∩ a Területi Információs Rendszer (TeIR) elveinek megfelelően, azon belül kiépített ∩ integrált környezeti információs rendszer létrehozása, amely alkalmas a
megye és a települések környezetállapotának és állapotváltozásainak folyamatos figyelemmel
kísérésére. Épüljön ki egy olyan, lehetőleg minél szélesebb körben elérhető, térinformatikai alapokon nyugvó információs rendszer, amely lehetővé teszi Csongrád megye, a kistérségek és a
települések környezetállapotának, állapotváltozásainak folyamatos figyelemmel kísérését. Lássa
el áttekinthető információkkal a döntéshozókat, a szükséges legrészletesebb adatokkal a területfejlesztési és rendezési tevékenységet végző szerveket és segítsen az információk összehangolásában.
Indokoltság:
Az Integrált Területi Környezeti Információs Rendszer megvalósulása lényegesen meggyorsítaná
a kedvezőtlen környezeti folyamatok feltárását, segítené a területfejlesztési és területrendezési
döntések előkészítését, jelentősen alakítaná a lakosság környezetpolitikai érzékenységét. A napjainkban készülő és a környezetünk bemutatását szolgáló információs rendszereknél nélkülözhetetlen követelmény a térinformatika alkalmazása. A fejlesztési, tervezési feladatok ellátása során
az ágazati információkat helyhez kötötten és egymással szintetizálva szükséges vizsgálni, hiszen
csak így lehet kellően megalapozott elemzéseket készíteni. Megfelelő döntések csak kellően előkészített elemzésekre támaszkodó programok, tervek alapján hozhatóak. A térinformatikai alapon
működő rendszerek alkalmasak a helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és
összetett elemzésére.
Tapasztalataink alapján megyei, kistérségi és települési szinten is számos adatszolgáltató (önkormányzatok, vízügyi igazgatóság, felügyelőségek, tiszti szolgálatok, természetvédelem, stb.) nyújt
a felhasználók számára különböző médiákon keresztül a környezetünk állapotára vonatkozó információt. Örvendetes, hogy ezen információk egyre nagyobb hányada hálózaton keresztül elérhető, viszont a különböző rendszerek elenyésző része működik térinformatikai alapon, valamint
az eltérő szinteken meglévő információs rendszerek nincsenek összehangolva, gyakoriak az átfedések és a környezet állapotára vonatkozó ∩ megegyező adatsorokból levont ∩ következtetések
sokszor ellentmondóak.
Problémaként jelentkezik az információ szolgáltatások területi koncentrálódása is, ami azt jelenti,
hogy a környezeti információk egy része kizárólag a megyeszékhelyen és esetleg néhány nagyobb
településen elérhető. Gondot jelentenek az információs szolgáltatások minőségének egyenetlenségei, az adatok minőségbiztosítási rendszerének hiányosságai.
Az 1998-ban elfogadott és Magyarország által is aláírt Aarhausi Egyezmény (melyet vélhetően
2001. első felében fogad el az Országgyűlés) lényegesen kibővíti a környezeti adatokhoz való
nyilvános hozzáférés körét, s egyben szervesen illeszthető a programban megfogalmazottakhoz.
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A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

Integrált Területi Környezeti Informá- Megyei Önkormányzat 2002. márc. 31ciós Rendszer (ITKIR) kiépítése
től folyamatos
Az ITKIR kialakításának alapelvei:
1. A környezetvédelem, természetvédelem, területfejlesztés és területrendezés törvényi feladatainak ellátásában résztvevő regionális és települési szintű szervezetek támogatása.
2. Az ágazatok meglevő, megyei adatgyűjtésein alapuljon.
3. Települési szintű adatokból épüljön fel.
4. Az adatok tetszőleges aggregálási lehetősége különböző területi szintekre (megye, kistérség).
5. Egységes (elosztott) adatbázist képezzen a települési rendszerekkel.
6. Ellenőrzött és karbantartható adatokkal dolgozzon.
7. Térinformatikai alapon működjön.
8. Hálózaton keresztül legyen elérhető.
9. Adatbiztonsági szempontból csak regisztrált felhasználók férhessenek a rendszerhez.
10. Egyszerű kezelhetőség.
11. Felhasználói oldalról minimális eszközigénye legyen.
Az ITKIR adattartalma főbb adatcsoportok szerint (a TeIR adattartalmával összhangban):
1. Területhasználat jellemző adatai
2. Természeti adottságok térképi vetülete és a környezet állapota jellemző adatai
3. A környezet és természetvédelem jogi eszközeinek, határozatoknak, döntéseknek főbb
adatai
4. A környezetvédelem pénzügyi eszközei (elkülönített pénzügyi alapok, cél- és címzett támogatások, PHARE, ISPA, és egyéb pályázatok, önkormányzati mérleg) forrás és felhasználás
adatai.
5. Megyei, kistérségi és települési környezeti koncepciók, tervek, programok meta adatai
6. A környezetvédelemben érintett szervezetek jellemző adatai
7. Az EU térségeket jellemző az összehasonlítást lehetővé tevő adatai
8. Különböző védettségi státuszú területek, az ex lege, és a nem védett természeti területek
publikus adatai, jellegük, főbb értékeik
9. Az információs rendszer alaptérképe az 1:50 000-es méretarányú Digitális Topográfiai
Alaptérkép.
2. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

ITKIR működtetése, karbantartása,
fejlesztése

Megyei Önkormányzat 2003. január 1. Évi 4 millió
Ft

Az ITKIR alapját képező adatbázisok folyamatos karbantartási, frissítési rendszerének kidolgozása. Az információáramlás és az információk összehangolásának biztosítása a környezet
állapotának felmérését, védelmét és javítását végző hatóságok, szolgálatok, azaz az együttműködő szervezetek között. Az adatszolgáltatók és a széleskörű felhasználói réteg részéről fellépő, a rendszer javítását, fejlesztését szolgáló igények felmérése, újabb adatbázisok integrálása
az információs rendszerbe.
A települési önkormányzatokat ösztönözni kellene, hogy hozzanak létre saját hatáskörükben
helyi védett területeket, gondoskodjanak ezek fenntartásáról, értékeik megőrzéséről, kezeléséről. Ehhez a továbbképzésük, tájékoztatásuk folyamatosan szükséges.
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Közreműködő szervezetek

Feladatai

Felügyelőségek (ATIKÖFE, ATIVIZIG, Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti
Erdőfelügyelőség), szolgálatok (ÁNTSZ,
MGSZ, Megyei NTA), Nemzeti Parkok Igazgatóságai, települési önkormányzatok, SZTE,
természetvédelmi és környezetvédelmi csoportok (Csemete, Vackor …)

Rendelkezésre bocsátják adataikat és elérhetővé teszik az ITKIR számára a már meglévő
információs rendszereiket.
Közreműködnek a rendszer aktualizálásában,
fejlesztésében, az adatok komplex értékelésében.

A végrehajtás ellenőrzése:
Egységes környezeti adatbázis kialakítása.
Eredményesség vizsgálat:
Az ITKIR megfelelő működése és hatékonysága az információs szolgáltatások ismertségének és
igénybevételének gyakoriságával mérhető, amelynek megfelelő megfigyelési és mérési rendszerét
szükséges kialakítani. Az ITKIR szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevők számát az Internetes honlapokon elhelyezett számlálókkal lehetséges követni, illetve az adatbázis használatakor
kitöltött ügyfél-adatlappal, vagy az ügyfélszolgálatok forgalmi adataival egyéb esetekben.
Teljesítés igazolás követelményei:
Működő értékelő és szolgáltató ITKIR az együttműködő szervezetek és a felhasználók száma
alapján folyamatosan.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
KAC
KöM
ISPA
Saját források
Adatszolgáltatási díjak

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

A működő rendszer esetén
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4. Program:
CSONGRÁD MEGYEI – A KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM TERÜLETÉN
VÉGZETT MUNKA ELISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ - DÍJ ALAPÍTÁSA
A program célja:
A megye lakosságának, vállalatainak, intézményeinek környezettudatosságának fejlesztése.
Indokoltság:
Csongrád megye környezetbarát megyévé fejlesztése szempontjából fontos, hogy a különböző
szereplők pozitív visszajelzést kapjanak cselekedeteikről, s egy díjazással összekapcsolt folyamatos értékelés rendszeresen ráirányítaná a figyelmet a környezetvédelemre, környezettudatosságra.
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A díj alapítása és az odaítélés kritéri- Megyei Önkormányzat 2002. január 31. umrendszerének kidolgozása. A díjat
a Megyei Közgyűlés alapítaná és
évente egy alkalommal (a Föld napján) szakértők és civil szervezetek
bevonásával döntene díjazandók köréről. A nagyobb társadalmi hatás
érdekében célszerű lenne több kategória kialakítása (település, iskola,
társadalmi szervezet, gazdálkodó
szervezet).
A díj odaítélési feltételeit tartalmazó Megyei Önkormányzat 2002. március 1. hirdetési
pályázat kiírása és annak közzététele
költségek
majd évente
a médiákban.
január 31.
A beérkező pályázatok elbírálása és a Megyei Önkormányzat pályázat beadási díjak odaítélése
határidő évente
április 15.
A díjak átadása
Megyei Önkormányzat a Föld napján: a díjazás
június 5-én
költsége négy
javasolt kategória esetén
kb.1-1,5 millió Ft évente

Közreműködő szervezetek
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Feladatai

Települési önkormányzatok, civil szervezetek, A pályázat szélesebb körű megismertetése és
környezetvédelemmel foglalkozó szakhatósá- a korrekt bírálat segítése
gok, kamarák
Regionális sajtó

A pályázat és a díjazottak eredményeinek
megismertetése

A végrehajtás ellenőrzése:
A pályázat kiírása, illetve annak kiértékelése alapján
Eredményesség vizsgálat:
A beérkezett pályázatok évi száma alapján
Teljesítés igazolás követelményei:
Értelemszerű.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Megyei Önkormányzat
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Helyi önkormányzatok,
Kereskedelmi és Ipari Kamara, Agrárkamara

Összeg (millió Ft)
0,5
1,0

Megjegyzés

0,4
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5. Program:
VÉDETT ÉRTÉKEK SZÉLESEBB KÖRŰ MEGISMERTETÉSE
A program célja:
A védett természeti területeket, a növény- és állatvilágot, a táji és más természeti értékeket, nevezetességeket lehetőleg minél szélesebb körben kell megismertetni, ezzel segítve a környezeti tudatformálást. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen sérülékenyek az élő rendszerek. Így
megelőzhető lenne a nem szándékos kártétel.
Indokoltság:
A megye védett értékeit bemutató átfogó, naprakész ismertető hiányzik, így mind az idelátogatók,
mind a helyi lakosság ismeretei hiányosak. A megye területén illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok
web-lapjainak bővítése indokolt, és megoldandó a megyei web-laphoz csatolásuk.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

A megye területén tevékenykedő Nemzeti Parkok web-lapjait „élővé” kell
tenni, úgy, hogy azok tartalmazzák a
legfontosabb élőhelyek nevezetességeit,
az egyes aktuális információkat.

Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság,

2001. dec. 31..

Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság

Ezen munka bővítésével célszerű
Megyei Önkormányzat 2002. március
lenne elkészíteni egy a megye/régió
31.
természeti értékeit bemutató könyvet
és CD-t.
A Nemzeti Parkok home-lapjainak
bekapcsolása a megyei rendszerbe

Forrásigény
Saját forrásokból megvalósítható (a
saját image
megteremtése
is indokolja)
1,5-2 millió
Ft

Megyei Önkormányzat 2002. január 31. nincs

Közreműködő szervezetek

Feladatai

tudományos szakemberek,

szakszerű leírások és bemutatások elkészítése

Megyei/Dél-alföldi Területfejlesztési Tanács

a régiót színvonalasan bemutató anyagok
szorgalmazása

2. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Cselekvési programot kell kidolgozni a
természeti értékekkel (fajok, élőhelyek,
morfológiai képződmények, táji értékek)
kapcsolatos terepi bemutatási feladatok
összehangolására. Ennek keretében a
védett területeken bemutató- és oktatóközpontokat kell létrehozni úgy, hogy
azok illeszkedjenek környezetükbe, ne
károsítsák azt, illetve több tanösvényt kell
kiépíteni úgy, hogy az egyes megállóhelyek jól dokumentáltak legyenek, részei
lehessenek az ökoturizmusnak. Ezek illeszkedjenek a megye sétaútjaihoz illetve
a kerékpárutak rendszerébe.

Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság,

Közreműködő szervezetek
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Forrásigény

2002-től fonem ismert
lyamatosan, de
Körös-Maros Nemzeti közép távon
megvalósítható
Park Igazgatóság

Feladatai

települési önkormányzatok, civil szervezetek
(CSEMETE… )

a Nemzeti Park Igazgatóságok munkájának
segítése

egyetemek, kutatóhelyek

a tudományos eredmények közérthető bemutatásának segítése

A végrehajtás ellenőrzése:
A pályázat kiírása, illetve annak kiértékelése alapján
Eredményesség vizsgálat:
Az elkészült produktumok alapján értelemszerű
Teljesítés igazolás követelményei:
Értelemszerűen a megvalósult programrészek szerint
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Összeg (millió Ft)
A Nemzeti Park Igazgatóságok saját forrásai, pályázatai
DARFT
1
KAC, Minisztériumi pályázatok

Megjegyzés

A bemutató CD elkészítésére pályázat útján
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5.a Alprogram:
Környezet- és természetvédelmi nyári tábor
A program célja:
A környezetvédelem, természetvédelem gyakorlati feladatainak megismertetése az ifjúsággal.
Ennek érdekében évente 1(-2) kéthetes nyári táborok szervezése az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark területén (turnusonként 25-30 fővel).
Indokoltság:
A környezetvédelem, természetvédelem problémáinak, lehetőségeinek és eredményeinek egyik
leghatékonyabb módja az ifjúság tudatformálása. Az Emlékpark sokoldalú lehetőségeivel különösen alkalmas lehet erre a feladatra.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő
minden év
A nyári tábor előzetes programjának
Történeti Emlékpark
április 30.
elkészítése, a diákok részvételi feltét- Kht. vagy KNP Igaz(először
eleinek meghatározása. (Célszerű lenne gatósága
2002-ben)
megyei, iskolai környezetvédelmi versenyek, tevékenységek díjazásaként
kialakítani a résztvevők körét.)
a résztvevők körének meghatározása

minden év
május 31.

a táborozás lebonyolítása

júliusaugusztus

Forrásigény
az anyagi fedezet megteremtése

kb. 1,5 millió
Ft.

Közreműködő szervezetek

Feladatai

oktatási intézmények

előzetes szervezési feladatok

KNP Igazgatósága, Szegedi Tudományegyetem, környezetvédő szervezetek (pl. Csemete),

a táborok szakmai munkájának segítése

A végrehajtás ellenőrzése: A programbeszámoló alapján
Eredményesség vizsgálat: A programban résztvevők száma, értékelése alapján.
Teljesítés igazolás követelményei: A beszámolóhoz tartozó elszámolás alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
KAC
Megyei Területfejlesztési
Tanács
KöM, OM és ISM pályázatok
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Összeg (millió Ft)
0,3
0,5
1

Megjegyzés

6. Program:
A TISZA ÉS MAROS MENTI ÁRTEREK TALAJAINAK
NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGÉNEK FELTÁRÁSA
A program célja:
A Tisza és a Maros menti árterek talajaiban, valamint indokolt esetben egyes növényekben az összes
(királyvíz oldható), valamint a növények által felvehető (EDTA oldható) nehézfémtartalom meghatározása. Fontos a mért fémtartalom összevetése a hatályos határértékekkel, s az emberre való veszélyességének megállapítása (elérési utak feltárása a területhasználat ismeretében).
Indokoltság:
Az utóbbi hónapok Tisza völgyét érintő környezeti szennyezései felhívták a figyelmet arra, hogy a
Tisza ártere, öntésterületei potenciálisan nehézfémekkel szennyeződtek. A talajba jutott toxikus
elemek nem bomlanak le, akkumulálódnak, s a táplálékláncon keresztül az emberig eljutva mérgezést, daganatos megbetegedéseket okozhatnak.
A Tisza és a Maros ártere több céllal hasznosított. A szántóként, kertként, kaszálóként ill. legelőként történő hasznosítás esetén az esetlegesen toxikus mennyiségben felhalmozódott fémek mérgezést okozhatnak. Fontos tehát ennek kontrolálása, s az esetleges magasabb koncentrációjú területeken a területhasználat-váltás mérlegelése, valamint legalább egy-egy kontrollpont (monitoring pont)
kijelölése és folyamatos vizsgálata az ártéren.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

A Tisza és a Maros Csongrád megyei
Megyei NTÁ
szakaszán az árterek és öntésterületek
területhasználatának felmérése. Mintavételi pontok kijelölése.Vizsgálandó elemek
körének meghatározása.

2002. május
31.

Forrásigény
3 millió Ft

Mintavétel a talaj felső 5β10 cm-éből.
Laborelemzések, melyek az alap talajtani tulajdonságokon kívül kiterjednek a
királyvíz oldható „összes”, valamint a
„felvehető” EDTA-oldható fémtartalomra.
A szennyezett területeken növényminták
begyűjtése, laborvizsgálata.
Az esetlegesen szükséges területhasználati
módosítások meghatározása.
Közreműködő szervezetek

Feladatai

ATIKÖFE

szakmai koordináció

SZTE Természeti Földrajzi és Ökológiai Tanszékei mérések, ökológiai értékelések
JNKSZ Megyei és Budapesti NTA

szakmai együttműködés

Megyei FM Hivatal

a szükséges területhasználati módosítások javaslata
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A végrehajtás ellenőrzése:
Elkészült β vizsgálati jegyzőkönyvekkel, adatokkal, térképekkel dokumentált β tanulmány alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A megvizsgált terület nagysága és a mintaszám alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
Az eredménytérkép javaslatai szerint.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
KAC
FVM Földvédelmi Alap
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Összeg (millió Ft)
1,8

Megjegyzés

7. Program:
BELVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE
A program célja:
A belvízkárok csökkentése a kül- és belterületeken egyaránt.
Indokoltság:
A megye morfológiai adottságainak köszönhetően nem küszöbölhető ki a belvizek rendszeres
károkozása, viszont a belőle származó károkat jelentősen csökkenteni lehetne.
A részletes belvíz-veszélyeztetettségi és területhasznosítási térkép alapján kijelölhetőek azok a
területek, amelyeken művelési mód váltása javasolt (szántók, gyümölcsösök helyett rét- és legelőgazdálkodás, vizes élőhelyek kialakítása). További irányelvként az EU-csatlakozáshoz kapcsolódó mezőgazdasági területkivonások szolgáltatnak alapot.
Az elhanyagolt belvízelvezető rendszerek, belterületi csatornák karbantartását a tulajdonosok
figyelmének ráirányításával, indokolt esetben támogatásával, illetve bizonyítható gondatlanság
esetén megfelelő szankcionálással lehet megvalósítani. A meliorált területek hatékonyságának
(dréncsövek működése) folyamatos ellenőrzését távérzékeléssel lehet megoldani.
A feladatok és ütemezésük:

1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Belvízveszélyes területek pontos
felmérése

ATIVIZIG

Forrásigény

2002. április 30. 2,5 millió Ft

A belvizek keletkezési okainak területenkénti minősítése

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Települési önkormányzatok

belterületi felmérések elkészítése

Vízgazdálkodási Társulatok

külterületi értékelések, különös tekintettel a
csatornahálózat állapotára

SZTE Természeti Földrajzi Tanszék

belvízelöntési térképek készítése távérzékelt
adatok alapján

Megyei Önkormányzat

Térségi szerkezeti és szabályozási terv elkészítése a területrendezési terv részeként

2. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Belvízelvezető rendszerek karbantartása és fejlesztése, koordináció

ATIVIZIG vagy Megyei FM Hivatal

Forrásigény

2002. szept. 30. kb. 1 md. Ft
+ évi 150
millió fenntartás
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Közreműködő szervezetek

Feladatai

Települési önkormányzatok

belterületi munkálatok elvégzése

Vízgazdálkodási Társulatok

a Vízügyi Igazgatósággal közösen a főművek
hatékony vízszállításának kialakítása

Megyei Földhivatal

a rendezésekben érintettek körének pontos
meghatározása

Megyei Önkormányzat

Térségi szerkezeti és szabályozási terv elkészítése a területrendezési terv részeként

3. Feladat
A rendszeresen belvízjárta területek
alternatív hasznosítása (indokolt területhasználati módosítások)

Végrehajtásért felelős Határidő
Megyei FM Hivatal,

2003. március
31.

Forrásigény
nem ismert

Közreműködő szervezetek

Feladatai

SZTE Ökológia Tanszék, ATIVIZIG

javaslatkészítés a pontos változtatásokra

Földhivatal

érintettek körének pontos meghatározása,
nyilvántartások

Megyei Önkormányzat

Térségi szerkezeti és szabályozási terv elkészítése a területrendezési terv részeként

A végrehajtás ellenőrzése:
Térképek, tanulmányok alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A területen jelentkező belvízkárok csökkenése alapján, a hidrometeorológiai körülményektől függő időbeli késéssel.
Teljesítés igazolás követelményei:
Az elvégzett részfeladatok szerint.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Összeg (millió Ft)
Saját források
Megyei Területfejl. Tanács
KAC
FVM Földvédelmi Alap
DARFT
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Megjegyzés

8. Program:
MEGYEI FÖLDVÉDELMI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA
A program célja:
Komplex, átfogó földvédelmi stratégia kialakítása, mely részleteiben tartalmazza a talaj és területhasználat specifikus talajvédelmi problémákat, földvédelmi feladatokat.
Indokoltság:
Csongrád megye természeti erőforrásai közül a talaj kiemelkedő jelentőségű, ugyanakkor fontos
felismernünk, hogy lassú regenerálódása miatt a fenntartható területhasználatnak egyik legsérülékenyebb láncszeme. Más szempontból ugyanakkor a talajt nem szabad kizárólag, mint az
agroökológiai potenciál részét tekinteni, s egyoldalúan csak a termékenységének, mint „legfontosabb” tulajdonságának fenntartására törekedni. Környezetvédelmi szempontból szűrő és puffer
funkciója révén igen jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelések csökkentéséhez, így a felszínalatti vizek védelméhez.
A megye talajait érintő degradációs folyamatok sokrétűek: talajtípusonként és területhasznosítás szerint
változó a degradáció típusa és erőssége (számottevő a bányászat által előidézett talajkárosodás). Talajaink
hosszú távú használhatósága érdekében fontos ezek pontos nyilvántartása, a lehetséges védekezési formák kidolgozása, valamint a védelmi tevékenység időbeli ütemezése, rangsorolása.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős

A megye talajait érintő lehetséges talaj- Csongrád Megyei NTÁ
degradációs folyamatok, valamint az azokat kiváltó vagy felerősítő okok számbavétele, különös tekintettel az alábbiakra:
- defláció
- tápanyag, szervesanyag tartalom csökkenés
- másodlagos szikesedési folyamatok
- termőréteg vastagság csökkenése
- fizikai degradáció, szerkezet romlás,
porosodás, tömörödés
- elvizenyősödés
- potenciális talajszennyezésnek fokozottan kitett területek.
A degradációs folyamatok számszerűsítése,
prognosztizálása, az ehhez szükséges adatbázis elkészítése ill. kiegészítése, frissítése (a
folyamatosan vizsgált 43 TIM (Talajvédelmi
Információs és Monitoring Rendszer) pont
célirányos kiegészítése, mintavétel, minták
laboratóriumi vizsgálata).
Földvédelmi stratégia kidolgozása, a védelmi tevékenység időbeli ütemtervének és
költségtervének elkészítése.

Határidő
2001.
december 31.

Forrásigény
3,2 millió Ft

2002.
október
31.

2003.
július 31.

A degradációs folyamatok ismeretében
esetleges talajhasználati mód változtatás
javaslata.
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Közreműködő szervezetek

Feladatai

Megyei FM Hivatal, Megyei Földhivatal.

javasolt intézkedések szakigazgatási kontrollja

JNKSZ Megyei és Budapest Fővárosi NTA

szakmai együttműködés

SZTE Természeti Földrajzi Tanszék

adatfeldolgozások (pl. távérzékeslés)

A végrehajtás ellenőrzése:
Vizsgálati jegyzőkönyvekkel, adatokkal, térképekkel dokumentált tanulmány alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A területen tapasztalható talajdegradációs folyamatok csökkenése alapján, időbeli késéssel.
Teljesítés igazolás követelményei:
Az eredménytérkép javaslatai szerint.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
KAC
FVM Földvédelmi Alap
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Összeg (millió Ft)
0,4
2,8

Megjegyzés

9. Program:
KÖRNYEZETBARÁT MEGYE
A program célja:
A megyében folyó társadalmi és gazdasági folyamatok egésze összhangban legyen a modern és
európai környezetpolitika elvárásaival.
Ennek érdekében célszerű végrehajtani a megye vállalatainak, intézményeinek előzetes környezeti
átvizsgálását és auditálását az ISO 14001 szabványnak megfelelően.
Indokoltság:
Ha a megye önkormányzatai illetve a megyében működő elsősorban környezetszennyező vállalkozások egy dokumentált eljárás keretében környezeti átvilágításon esnének át (ez időről-időre
megismétlődik), akkor a róla kialakuló kép kedvezőbbé válik, a megyében élők környezet-tudata
erősödik, illetve a rendszerbe kerülő új elemek automatikusan illeszkednek a környezeti elvárásokhoz.
A megyei környezeti program készítése kapcsán a megyei közgyűlés kinyilvánította szándékát,
hogy Csongrád megyét környezetbaráttá tegye, mert hosszabb távon ez fokozza a megyei termékek versenyképességét.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Csongrád megye környezetbarát megyévé fejlesztéséhez szükséges feladatok meghatározása

Megyei Önkormányzat 2001. dec. 31..

A környezetbarát megye programjának széles körű megismertetése, elfogadtatása a társadalmi és gazdasági
élet szereplőivel

Folyamatos

A kapcsolódó alprogramok meghatározása, illetve az ehhez szükséges
intézkedések előkészítése

2002. máj. 31.

Forrásigény

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Kamarák, DABIC Kht., települési önkormányzatok

a célból fakadó feladatok megismertetése,
meggyőzés

A végrehajtás ellenőrzése:
Programismertető rendezvények alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A környezetbarát megye programhoz kapcsolódó intézmények illetve gazdálkodó szervek száma
alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
A Környezetvédelmi Minisztériummal megkötött megállapodás kritériumai szerint.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
KöM

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés
Döntően az első feladatra

9.a Alprogram:
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A megyei hivatalok környezeti szempontú auditálása
Az alprogram célja:
A megyében működő hivatalok és intézmények eleget tegyenek az európai környezeti előírásoknak.
Indokoltság:
A Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei példát mutathatnak a környezeti auditálás
eredményességére, ami alapja lehet a többi megyei hivatal ösztönzésére, illetve a megye egész
társadalmának mozgósítására.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

A Megyei Önkormányzat Hivatala
környezeti átvizsgálása és auditálása
az ISO 14001 szabvány szerint.

Megyei Önkormányzat 2002. márc. 31. 4-5 millió Ft
tanusítás 3
évenként 1
millió Ft

A Megyei Önkormányzat Intézményeinek auditálása

2002. dec. 31.

Egyéb megyei hivatalok és intézmények, települési önkormányzatok környezeti auditálásának kezdeményezése

2002. május 31.

Forrásigény

40 millió Ft
tanusítás 3
évenként 15
millió Ft

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Környezetvédelmi auditot készítő szervezet

Szakszerű környezeti minősítés, feladatmeghatározás a Megyei Hivatal és a megyei
intézmények számára

ATIKÖFE

kiegészítő adatszolgáltatás az auditáláshoz

A végrehajtás ellenőrzése:
Az elkészült környezeti audit alapján.
Eredményesség vizsgálat:
Az eredményesen minősített intézmények száma alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
Megszerzett környezeti minősítések.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Megyei Területfejlesztési
Tanács

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

9.b Alprogram:
A megye vállalkozásainak ösztönzése ISO 14000 minősítésének megszerzésére
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Az alprogram célja:
A hosszú távú versenyképesség javítása érdekében a megyében működő vállalkozások minél nagyobb számban megszerezzenek környezetbarát működésről szóló tanúsítványt (ISO vagy EMAS
szerint). A cégek megismerjék a minősítés rendszerét, előnyeit, továbbá kapjanak segítséget a
megvalósításhoz, illetve folyamatos támogatást a bevezetést követően a rendszer működtetéséhez.
Indokoltság:
Amennyiben a cégek minél nagyobb számban megszerzik a tanúsítványt, azzal javítanak saját
piacra jutási esélyeiken, könnyebben kapcsolódhatnak a már szintén ISO 14000 minősítést szerzett európai nagyvállalatokhoz és nem utolsó sorban ezzel a megye környezetállapotát is jobbá
képesek tenni.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

A megyei kamarák szerkesszenek
ismeretterjesztő kiadványokat a témával kapcsolatban, tájékoztatást
adva a várható konkrét előnyökről és
ismertetve a tanúsítvány megszerzésének folyamatát.
Gyűjtsenek ajánlatokat az auditálásra
alkalmas szervezetektől.

Kamarák (kiemelten a
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Agrárkamara)

Forrásigény

A program
elfogadását
követően folyamatos

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Megyei Önkormányzat

Az auditálás ösztönzés

Környezetvédelmi auditot készítő szervezetek Szakszerű környezeti minősítés
A végrehajtás ellenőrzése:
Megtartott rendezvények, elkészült kiadványok alapján.
Eredményesség vizsgálat:
Az eredményesen minősített vállalkozások száma mutatja
Teljesítés igazolás követelményei:
A hivatalos dokumentumok alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Ágazati minisztériumok
pályázatai

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

9.c Alprogram:
A megye élelmiszergazdaságának ösztönzése a tisztább termelésre
Az alprogram célja:
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Az ágazat versenyképességének visszaszerzése, javítása érdekében, különösen a kis és középvállalkozások számára fontos a fenntartható termelés felé való elmozdulás, amely nemcsak környezeti nyereséget, de gazdasági hasznot is eredményez a vállalkozásnak.
Indokoltság:
A megye egyik legfontosabb természetes erőforrás felhasználására épülő élelmiszergazdaság versenyképességét csak környezettudatosabb termelés révén képes biztosítani. Ehhez a mielőbbi
változtatást meg kell tenni a gazdálkodásban megelőzve ezzel EU-ban már most működő versenytársakat.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
A tisztább termelés és hulladékminimalizálási programok ágazati megvalósítását segítő útmutatók, oktatási
programok kidolgozása

Végrehajtásért felelős Határidő

2. Feladat
A vállalkozások bekapcsolása gazdasági érdekükön alapuló eco-profit projektekbe.

Végrehajtásért felelős Határidő

Kamarák (kiemelten a
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Agrárkamara)

Tisztább Termelés
Szegedi Regionális
Központja

Forrásigény

A program
elfogadását
követően folyamatos
Forrásigény

A program
elfogadását
követően folyamatos

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Vállalkozások

A rendszer lényegének megismerése

TTMK, KÖVET

Oktatási anyagok biztosítása, képzés, felkészítés.

A végrehajtás ellenőrzése:
Megtartott rendezvények, elkészült kiadványok alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A bekapcsolódott vállalkozások esettanulmánya alapján, gazdasági értékelés
Teljesítés igazolás követelményei:
A hivatalos dokumentumok alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Ágazati minisztériumok
pályázatai
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

10. Program:
A MEGYE EGYEDI TÁJÉRTÉKEINEK KATASZTEREZÉSE
A program célja:
A megye sajátos, védelem alatt (műemlékvédelem, természetvédelem) nem álló, de helyi viszonylatban
jelentőséggel bíró egyedi tájértékeinek felderítése, nyilvántartásának elkészítése és védelme.
Indokoltság:
Egy térség egyéni arculatát az országos védettséget élvező műemlékein, természeti értékein kívül
a helyi volumenű, a mindennapi élethez, hagyományos gazdálkodási módokhoz (pl. tanyás),
helytörténethez szorosan kapcsolódó sajátosságok is adják. Ezek feltárása és megismertetése szorosabb kötődést alakíthat ki a lakosság és környezete között, illetve jó marketing tevékenységgel
komoly turisztikai tőke kovácsolható belőle.
A fentiek mellett az egyedi tájértékek megőrzése is fontos. Nagy gondot jelent pl. a tanyák elhagyása, hagyományos életforma feladása, állattartás megszűnése, az újonnan megjelenő specializáció,
intenzifikáció, illetve a gazdálkodási ismeretek átalakulása.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
Települési szinten a kataszterezés
megszervezése

Végrehajtásért felelős Határidő
Forrásigény
Területileg illetékes
2001. május 31jegyző
től folyamatos

Az egyedi tájértékek kategorizálása
és térképre vitele, állapotfelmérése
Az értékek védelme illetve ismertebbé Cs m-i Önk.Ter. Fejl.
tétele a lakosság és a turisták körében Osztály
Közreműködő szervezetek

Feladatai

Települési önkormányzatok, Megyei Önkormányzat

adatgyűjtés és -szolgáltatás

Nemzeti Park Igazgatóságok, Műemlékvédelmi Hivatal regionális szervezete

a tájértékek egyedi tájértékké minősítése

Kulturális Örökség Igazgatósága Dél-Alföldi
Kirendeltség, OMH Műemlékfelügyeleti
Igazgatóság, Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztály, Csongrád Megyei
Közművelődési Tanácsadó Központ

Az épített és régészeti szempontból jelentős
tájértékek felmérése, védetté nyilvánítása

A végrehajtás ellenőrzése:
A nyilvántartásba vett értékek alapján.
Eredményesség vizsgálat:
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Az értékes tájelemek száma, területi megoszlása mutatja.
Teljesítés igazolás követelményei:
A minősítés és térképi rögzítés figyelembevételével.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Ágazati minisztériumok
pályázatai
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

11. Program:
MEGYEI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI
AKCIÓPROGRAM KÉSZÍTÉSE
A program célja:
A lakosság életminőségének javítása környezet-egészségügyi szempontból, különös hangsúlyt
helyezve a megelőzésre. Ennek érdekében a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramhoz
(NEKAP) integrálódó megyei program kialakítása.
Indokoltság:
A megye lakosságának egészségi állapota több szempontból kedvezőtlenebb, mint az országos
átlag, ennek okai részben környezeti tényezőkre is visszavezethetők. A gyakori allergiás,
asthmatikus, stb. megbetegedések illetve a magas tüdőrák előfordulási arány szükségessé teszik
az okok alapos feltárását és a legköltségkímélőbb preventív megoldások megkeresését. Hiányoznak a megye egész területére kiterjedő környezet-egészségügyi kutatások, illetve a lakosság ismeretei hiányosak az ilyen jellegű megbetegedések (pl. allergia) okairól és megelőzési lehetőségeiről.
A megye környezet-egészségügyi helyzetének javításához, az e téren végzett munka hatékonyságának emeléséhez, fel kell tárni a jelenlegi állapotot, a feltárt problémákat rangsorolni kell. Meg
kell teremteni a környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek közötti szoros együttműködést,
amelyhez megfelelő keretet szolgáltathat egy megyei akcióprogram.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős

A jelenlegi környezet-egészségügyi
helyzet széleskörű felmérése.

ÁNTSZ

A megye lakosságának egészségügyi
állapota és a környezeti tényezők közötti kapcsolat tudományos értékelése

Határidő

Forrásigény

2002. január 30.. 8 millió Ft
2002. október
31.

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Csongrád Megyei EP
Települési önkormányzatok és társulásaik

A közreműködő szervezetek az állapotfelméréshez
adatokat szolgáltatnak, a prioritások megfogalmazásában szaktanácsadással, illetve a megvalósítás fázisában, mint egyes részfeladatok programgazdái vesznek
részt.

ATIKÖFE, (Környezeti TeIR)

Környezeti adatszolgáltatás

SZTE Ált. Orvosi Kar

Az egészségi állapot és a környezet közötti kapcsolat
értékelése

Megyei NTA

Környezeti adatszolgáltatás

Megyei Önkormányzat

Környezeti adatszolgáltatás, prioritások megfogalmazásában szaktanácsadás

A megye eü. intézményei
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2. Feladat

Végrehajtásért felelős

Határidő

Forrásigény

A rövid- és hosszú távú intézkedési
programok megfogalmazása.

ÁNTSZ

2003. május 31.

2 millió Ft

Új egészségügyi ill. környezetszenynyezésre vonatkozó indikátorok bevonása, az erre vonatkozó kutatások
megszervezése

SZTE Népegészségtani
Intézet

2003. okt. 31.

Közreműködő szervezetek

Feladatai

SZTE Ált. Orvosi Kar, ATIKÖFE,
(Környezeti TeIR Csoport)

A programok elkészítésének segítése, a kapcsolódó
kutatások elvégzése

Települési önkormányzatok

A program társadalmi elfogadtatásának segítése

A végrehajtás ellenőrzése:
Az elkészült értékelés, azt követően a tervezett megyei környezet-egészségügyi akcióprogram,
illetve a későbbiekben kétévenkénti rendszerességgel készített beszámoló alapján.
Eredményesség vizsgálat:
Az akcióprogram valódi eredményessége csak évek múltán, a lakosság egészségi állapotának javulásával mérhető
Teljesítés igazolás követelményei:
A részfeladatok önállóan értékelhetőek.
Forrástérkép
Forrás megnevezése

Összeg (millió Ft)

Egészségügyi Minisztérium 10
KAC

Megjegyzés
Pályázható a NEKAP megvalósításához
elkülönített alapból

5

11.a Alprogram:
Megyei környezet-egészségügyi adatbázis létrehozása
Az alprogram célja:
A TEIR-hez, a tervezett Környezeti TeIR-hez és a meglévő egészségügyi adatbázisokhoz
(GYÓGYINFOK, OSZH stb.) integrálódó, pontos, naprakész, bővíthető környezet-egészségügyi
adatbázis létrehozása.
Indokoltság:
A környezet szerepe a lakosság egészségi állapotának alakulásában sok tekintetben meghatározó.
Ahhoz, hogy ezen összefüggéseket térben és időben értékelni lehessen, szükséges a meglevő
adatbázisok elérhetőségének biztosítása, az adatok egységes rendszerben történő tárolása, szakértői értékelése, a tendenciák (térben és időben való) megjelenítése. Ehhez mind a releváns környezeti adatok, mind az egészségi állapotot jellemző adatok folyamatos regisztrálására és analízisére van szükség.
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A feladatok és ütemezésük:
Feladatok

Végrehajtásért felelős

A meglévő adatok egységes rendszerben, megfelelő felbontásban
történő tárolása
A rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás technikai lehetőségeinek
továbbfejlesztése
A szakmai közvélemény illetve a
lakosság folyamatos tájékoztatása

Határidő

Forrásigény

ÁNTSZ (mint a legfonto- 2002. április 30. 5 millió Ft
sabb környezet+évi fenntaregészségügyi adatok jetási költség
lenlegi kezelője)

ÁNTSZ

Közreműködő szervezetek

Az adatbázis
létrejötte után
folyamatosan

5 millió Ft/év

Feladatai

Környezeti adatszolgáltatók
(ATIKÖFE, ATIVIZIG, stb.)
Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei EP
A megye eü. intézményei

Az adatszolgáltatás jogi- és anyagi- vonatkozásainak
megfelelő rendezése után (országos szintű feladat), az
adatgazdák az adatbázist a környezet-egészségügy
szempontjából fontos adatokkal látják el, javaslatokat
tesznek újabb paraméterek bevonására.

A végrehajtás ellenőrzése:
Működő adatbázis esetén értelemszerű
Eredményesség vizsgálat:
A naprakész, jól működő adatbázis a hozzáférési jogoknak megfelelően gyorsan és pontosan kiszolgálja a szakemberek, illetve a politikai döntéshozók igényeit. A használók száma, illetve viszszajelzéseik alapján lemérhető a program eredményessége.
Teljesítés igazolás követelményei:
Használható és működő adatbázis.
Forrástérkép
Forrás megnevezése

Összeg (millió Ft)

Egészségügyi Minisztérium 5
Saját forrás
1/év

Megjegyzés
Az évi fenntartási és bővítési költségek
finanszírozására
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11.b Alprogram:
Az allergiás megbetegedések környezeti okainak csökkentése
Az alprogram célja:
Az agresszív, allergiát okozó gyomok terjedésének visszaszorítása.
Indokoltság:
A megyében az allergiás megbetegedések száma folyamatosan nő, különösen a városi lakosság
körében, ahol több stressz éri a szervezetet (légszennyezés). A kiváltó okok között fontos helyeken szerepelnek bizonyos gyomnövények pollenjei. A gondozatlan területeken az agresszív gyomok elszaporodása rohamos és akadálytalan, a kibocsátott pollen mennyisége csak ezen „emiszsziós” források felszámolásával lehetséges.
A feladatok és ütemezésük:
Feladatok

Végrehajtásért felelős Határidő

Forrásigény

A lakosság alapos tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és irtására

Települési önkormányzatok,

2001. szept.

nem jelentős

A magánterületeken terjedő gyomok
irtására kötelező helyi szabályozás
megalkotása, szankcionálás

Települési önkormányzatok

folyamatos

nincs

A gondozatlan gyomosodó területek
pontos felderítése

Települési önkormányzatok

folyamatos

A legveszélyesebb allergén gyomok Települési önkormányirtásának megszervezése a megfelelő zatok jegyzői
fenológiai fázisban

folyamatos

lakossági
összefogással
lényegesen
csökkenthető

Közreműködő szervezetek

Feladatai

ÁNTSZ, SZTE Növénytani Tanszék
Megyei NTA

A rendelkezésére álló adatok alapján szakmai tanácsokat ad az irtási akciók megszervezéséhez

Civil szervezetek, házi orvosok, oktatási intézmények, a helyi média
képviselői

A lakossági “mozgósítás” és tájékoztatás fő megszervezői

A végrehajtás ellenőrzése:
Elsősorban a települési önkormányzatok saját hatáskörében.
Eredményesség vizsgálat:
Az allergén pollenkoncentráció kimutatható mennyiségi csökkenése, illetve hosszú távon az allergiások számának statisztikai csökkenése jelzi.
Teljesítés igazolás követelményei:
A megtett intézkedések alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

12. Program:
ÚMUTATÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEMI,
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSÉHEZ
12/a Alprogram
ÚTMUTATÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMOK KÉSZÍTÉSÉHEZ
A program célja:
Felgyorsítani a megyében folyó települési környezetvédelmi programok készítését.
Indokoltság:
Miután Csongrád megye célul tűzte ki a környezetbarát megye programját, ennek egyik fontos
lépése az, hogy a települések rendelkezzenek önálló környezeti programokkal. Ez a cél a települések számára is fontos, hiszen a különböző típusú pályázatoknál egyre inkább szempont a környezet állapota, gyakran feltétel a környezeti program léte, a különböző környezeti auditok elkészítése.
A program elkészítését a Környezetvédelmi törvény is előírja β igaz határidő nélkül.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
Végrehajtásért felelős Határidő
A megye egy települését mintaként
Megyei Önkormányzat 2001dec..31.
használva egy konkrét program elkészítése, figyelembe véve a település
típusból adódó különbségeket.
Feltétele: naprakészség, illetve a megyei környezetvédelmi programhoz
való illeszkedés.
Közreműködő szervezetek

Forrásigény
800 ezer Ft

Feladatai

ATIKÖFE, ATIVIZIG, Megyei ÁNTSZ, Ma- a kiadvány értékelése
gyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi
Hivatala
A végrehajtás ellenőrzése:
Értelemszerűen az elkészült program alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A települési önkormányzatok visszajelzései, az elkészült települési programok alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
A szakhatóságok minősítése alapján.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Megyei Területfejlesztési
Tanács

Összeg (millió Ft)
1-1,5

Megjegyzés
A település méretétől nagyban függ!

12.b Alprogram:
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ÚTMUTATÓ TELEPÜLÉSI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Az alprogram célja:
A 2001 január 1-én hatályba lépő hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezése szerint, a
településeknek vagy település csoportoknak hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük.
Indokoltság:
A terv készítése teljesen új feladatként jelenik meg a települési önkormányzatok feladatai között,
ezért nem rendelkezhetnek tapasztalatokkal, az ilyen tervek elkészítéshez. Ehhez nyújtana segítséget egy tervezési segédlet elkészítése.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
Végrehajtásért felelős Határidő
A megye települési önkormányzatai Megyei Önkormányzat 2001dec..31.
munkáját segítő kiadvány elkészítése
Feltétele: naprakészség, illetve a hierarchikusan felépülő hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban készüljön.
Közreműködő szervezetek

Feladatai

ATIKÖFE

Adatszolgáltatás és egyeztetés

A végrehajtás ellenőrzése:
Az elkészült kiadvány.
Eredményesség vizsgálat:
A kiadvány alapján készített hulladékgazdálkodási programok száma.
Teljesítés igazolás követelményei:
Független szakértői minősítés után.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Ágazati minisztériumok
pályázatai
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Összeg (millió Ft)
0,2
0,6

Megjegyzés

Forrásigény
800 ezer Ft

13. Program:
A MŰKÖDŐ ÉS FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓK KÖRNYEZETRE
GYAKOROLT HATÁSÁNAK FELTÁRÁSA
A program célja:
A hulladéklerakók által okozott környezeti károk megakadályozása, megszüntetése. Részletes
felmérés készítése a működő és felhagyott hulladéklerakókról, a lerakók környezetgeológiai értékelése, minősítése.
Indokoltság:
A megye területének nagyobb részén (a geológiai felépítésben domináló folyóvízi üledékek miatt)
megfelelő előkészítés nélkül nem helyezhető el biztonságosan hulladék. A több évtizede üzemelő
kommunális hulladéklerakók szinte kivétel nélkül alapos geológiai felmérés nélkül működnek
(nem ritkán engedély nélkül), de a többé-kevésbé megfelelően előkészített szegedi lerakó is túlnőtt a biztonságosan kialakított zónán.
A Hulladékgazdálkodási törvény korábbiaknál lényegesen szigorúbb előírásai miatt alig halogatható a részletes felmérés.
A feladatok és ütemezésük:
Feladat
1. A működő illetve a már felhagyott
hulladéklerakók környezetében
sekély fúrások telepítése a felszín
alatti szennyezések minősítése érdekében.
2. Abban a néhány lerakóban, ahol
ez megtörtént, az észlelő kutak
felülvizsgálatát kell elvégezni.

Végrehajtásért felelős Határidő
Magyar Geológiai
2002. jan. 1-től
Szolgálat Dél-alföldi
folyamatos
Területi Hivatala

Forrásigény
településenként 200-500
ezer Ft

3. Meg kell vizsgálni azt is, van-e
lehetőség felszíni csatornákba
való elszivárgásba, magas vízállásos időben kapcsolatba kerülhet-e
a lerakó talajvízzel, belvízzel, valamint azt is mennyire alkalmas a
lerakó egy későbbi felszámolásra

Közreműködő szervezetek

Feladatai

Települési önkormányzatok

feladat meghatározás

ATIKÖFE, ATIVIZIG, Megyei ÁNTSZ,

részvétel a minősítésben

A végrehajtás ellenőrzése:
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A fúrások és elemzések, valamint a földtani környezet alapján elkészített értékelés alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A hulladéklerakók környezeti szennyezésének csökkenése alapján (inkább hosszú távon).
Teljesítés igazolás követelményei:
A szakhatóságok minősítésének figyelembevételével.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Összeg (millió Ft)
PHARE-99 program
Saját források
KAC
Megyei Területfejlesztési Tanács

38

Megjegyzés

14. Program:
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM
A program célja:
Az Országos Műemléki Listán nem szereplő, de helyi értékvédelemre javasolt vagy már helyi
értékvédelem alatt álló épületek nyilvántartásba vétele és szükség esetén állagmegóvása.
Indokoltság:
A települések története, a településképe szempontjából fontos, de nem országos jelentőségű épületek, épületegyüttesek, parkok, szobrok stb. védelme sok esetben helyi összefogással is megoldható. A helyi értékvédelem gyors és hatékony, hiszen a lakosság önszerveződő csoportjaira épül.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
Végrehajtásért felelős Határidő
Forrásigény
Helyi értékvédelmi lista készítése,
Települési önkormány- folyamatos
kezelésre és felújításra források kere- zatok
sése, előteremtése.
A program szervesen kapcsolódik a korábban ismertetett 10. Sorszámú egyedi tájértékeket
feltáró kataszterhez
Közreműködő szervezetek

Feladatai

Országos Műemlékvédelmi Hivatal Területi
Szerve, városvédő szervezetek

A felmérés segítése, forrásgyűjtés

A végrehajtás ellenőrzése:
A feltárt értékek alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A tartósan fennmaradó helyi értékek száma alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
Értelemszerű.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Összeg (millió Ft)
Saját források
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal
Nemzeti Örökség Program
Nemzetközi pályázatok

Megjegyzés
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15. Program:
EMBERBARÁT TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉS
A program célja:
A települések közlekedési viszonyainak biztonságosabbá tétele, átalakítása az ott lakók érdekeinek megfelelően. Főként a városok és jelentős átmenő forgalommal rendelkező települések esetén
a jelenlegi rendszer indokolható megreformálása a közlekedésminőség – környezetminőség –
életminőség alapelvek figyelembe vételével.
Indokoltság:
Településeink úthálózatának kialakulásakor a motorizáció mértéke jóval kisebb volt a mostaninál,
a jelenlegi közlekedési eszközök helyigényét természetszerűen nem kalkulálták be: a helybiztosítást később, utólag kezdték meg az egyéb közlekedési módok hátrányára, kárára. Napjainkban új
prioritási sorrendet élveznek a közlekedés szereplői: gyalogosok, kerékpárosok, áruszállítók, közforgalmú közlekedők és személyautót használók. Ezen prioritási sorrendnek megfelelően kell
átalakítani a közlekedési struktúra finanszírozását.
Különösen indokolt ez azokon a helyeken, ahol jelentős a balesetveszély.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat
A települések kritikus közlekedési
pontjainak feltárása a baleseti statisztikák alapján
A települések környezetszennyezés
szempontjából veszélyes területeinek
meghatározása
Nagyvárosok közlekedési szokásainak
aktuális értékelése, jövőkép meghatározása

Végrehajtásért felelős Határidő
Megyei
2001. dec. 31..
Rendőrfőkapitányság

2. Feladat
Az 1. feladatban feltárt szempontok
alapján javaslattétel a közlekedésiforgalmi viszonyok módosítására
A tömegközlekedés és a kerékpárúthálózat fejlesztése

Végrehajtásért felelős Határidő
Forrásigény
Csongrád Megyei Ál- 2002. szeptemlami Közútkezelő Kht. ber 1-től folyamatos
Települési önkormány- folyamatos
zatok

Közreműködő szervezetek

ATIKÖFE

2001. dec. 31..

Szeged, ill. Hódmezővásárhely megyei jogú
városok

2002. máj. 31..

Forrásigény

Feladatai

Települési önkormányzatok, civil szervezetek adat- és forrásgyűjtés, véleménynyilvánítás
Helyi sajtó
A végrehajtás ellenőrzése:
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a környezetbarát közlekedési formák népszerűsítése

Az elkészült értékelések, tervek alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A kedvezőbb baleseti viszonyok és javuló életminőség alapján.
Teljesítés igazolás követelményei:
Megvalósított új forgalmi viszonyok.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
Saját források
Megyei Területfejlesztési
tanács
TFC

Összeg (millió Ft)

Megjegyzés
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16. Program:
FELSZÍN ALATTI VIZEK ÁRAMLÁSI RENDSZERÉNEK A
FELTÉRKÉPEZÉSE
A program célja:
A megye ivóvízbázisát jelentő felszín alatti vizek áramlási rendszerének, utánpótlódásának a feltérképezése és modellezése, antropogén hatások által okozott kockázatok becslése.
Indokoltság:
A megye településeinek ivóvízellátását teljes egészében a felszín alatti vizek biztosítják. Sajnos a
nagyfokú vízkitermelés és a felszíni – felszínközeli vizek szennyezése tényleges és potenciális
veszélyt jelent a rétegvizek minőségére és mennyiségére is. Mivel a felszíni vízmozgás sebességénél nagyságrendekkel kisebb sebességű vízmozgás jellemzi ezt a zónát, a felszíni környezeti
változások sokszor jelentős késéssel éreztetik a hatásukat. Ezért válik rendkívül fontossá a mélybeli áramlási viszonyok pontos ismerete, mely nélkülözhetetlen ivóvízkincsünk hosszútávú megőrzéséhez.
A feladatok és ütemezésük:
1. Feladat

Végrehajtásért felelős Határidő

Felszín alatti vízáramrendszerek feltér- MGSZ
képezése

Forrásigény

2003. december 31.

10 millió Ft

Áramlási modellek felépítése
A modell tesztelése egy mintaterületen
Az esetlegesen szükséges modellbeli
módosítások meghatározása.
Közreműködő szervezetek

Feladatai

ATIKÖFE

szennyezőforrások nyilvántartása

ATIVÍZIG

vízszint- és hozammérések

ÁNTSZ

vízminőségi monitoring

A végrehajtás ellenőrzése:
Elkészült β vizsgálati jegyzőkönyvekkel, adatokkal, térképekkel dokumentált β tanulmány alapján.
Eredményesség vizsgálat:
A modell mintaterületen történő tesztelésével.
Teljesítés igazolás követelményei:
Digitális térképek és modell.
Forrástérkép
Forrás megnevezése
VICE
PHARE
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Összeg (millió Ft)

Megjegyzés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK

CSONGRÁD MEGYE
KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA
ÉS OPERATÍV PROGRAMJA
(CSONGRÁD MEGYE KOMPLEX KISTÉRSÉGI
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA)

IV.
RÉSZLETES HELYZETÉRTÉKELÉS

KÉSZÜLT: A CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
MEGBÍZÁSÁBÓL

SZEGED
2001. január

1. Levegő
1.1 A levegőszennyező anyagok kibocsátása
Magyarországon a légszennyező anyagok kibocsátása az utóbbi két évtizedben tartósan
és folyamatosan csökkent. Ez a tendencia Csongrád megyében is megfigyelhető (1.1.
táblázat), amelynek okai a rendszerváltás utáni időszakban jól ismertek, például a csökkenő
ipari energiafelhasználás, korszerűbb ipari technológiák bevezetése, az energiahordozók
árának emelkedéséből következő ésszerűbb energiafelhasználás, az energiatakarékosságot
elősegítő modern háztartási készülékek elterjedése, a katalizátoros gépjárművek és az
ólommentes benzin elterjedése, a gépkocsik szén-monoxid kibocsátásának csökkenése az
évenkénti környezetvédelmi ellenőrzés bevezetésével.
A megyében hiányoznak a nagy levegőszennyezést okozó erőművek. A régió
levegőminőségi problémáiért a közlekedés mellett elsősorban a szénhidrogén-feldolgozás, a
mezőgazdasági tevékenység és az élelmiszeripar tehető felelőssé, de előfordulnak különböző
légszennyező anyagokat kibocsátó tégla-, kerámia-, bútorgyártó, kenderfonó és kisebb
gépipari üzemek is. Az 1.2. táblázatban a megye jelentősebb légszennyező telephelyeinek
kibocsátásait tüntettük fel az 1996-os évre.
1.1. táblázat: A főbb légszennyező anyagok évi kibocsátásai Csongrád megyében és Szegeden (kt/év).
1992
1993
1994
1995
megye
Szeged
megye Szeged megye Szeged megye Szeged
4,63
1,47
3,73
0,73
3,72
0,63
3,17
0,67
Kén-dioxid
19,04
4,78
13,92
3,38
13,18 3,11
13,22 5,44
Szén-monoxid
4,7
1,06
4,06
1,3
3,73
1,05
3,68
1,07
Nitrogén-oxidok
3,63
0,26
3,1
0,31
3,14
0,3
3,33
0,5
Szilárd anyag
Az adatok az ipari, a közlekedési, a kommunális és a lakossági emissziókat együttesen tartalmazzák.
Forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója, 1998.

1.2. táblázat A megye jelentősebb légszennyező telephelyei és kibocsátásai 1996-ban
TELEPÜLÉS TELEPHELY
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Kiszombor
Makó
Nagylak
Szentes
Szegvár
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged

Kén-dioxid

Alföldi Porcelángyár Rt.

54646

Nitrogénoxidok
19465

Burton-Apta Tűzállóanyaggyártó Kft.
Alföldi Porcelángyár Majolika
kft.
HÓD-Mezőg.Rt. Kútvölgyi
vetőmagüzem
GKI Növénynemesítő telepe
CS.M.GMV Makói Malomüzem
Kenderfonó és bútorlapgyártó váll.
Árpád Szöv. Erotak Gyár
Szegvári Rostüzem
Téglagyár
GKI Ásotthalmi telep
Szegedi Erőmű
SzSzH Központi telep
Tornádó Gépgyártó Kft.
MOL Rt. NKVF Kut.-Term. Ág.
Gyufaipari váll. 2. sz. telepe

28385

9382

1655

348

256

8909

144

56

8566

7560

1872

1872

84021

6002
1890
9659
46545
30240
8927
14717
30175
68617
74110

12003
1260
6176
762
1728
14925
10312
435
81725
33481

1080
39437
62035
34172
7566

10062
1728

Szén-monoxid

Szilárd (nem
toxikus por)
13627

864
162
71
38185

Forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója, 1998.
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Az 1.1. és 1.2. táblázat alapján levonható következtetések:
•

•

•

•

•

•
•

SO2: csökkenő tendenciát mutat, amelynek elsődleges oka az energiaszerkezet
megváltozása (energiahálózatok korszerűsítése, a széntüzelés visszaszorulása és a
földgázfelhasználás előtérbe kerülése a háztartásokban stb.) és a járműpark
korszerűsödése. Az ipari szennyezők közül a legnagyobb SO2 kibocsátásért a nagylaki
Kenderfonó és bútorlapgyártó vállalat.
NOx: a kibocsátás alakulásában csökkenés tapasztalható, ezzel párhuzamosan a
közlekedési eredetű szennyezés részaránya folyamatosan növekedik. A gépjárműállomány
növekedése nagyobb ütemű, mint a korszerűbb gépjárművek üzembeállításával elérhető
kibocsátás csökkenés, így összességében növekszik a környezet közlekedési eredetű NOx
terhelése. A megyében a feldolgozó-ipari ágazatok részesedése csekély, amelyek közül
jelentősebb a szénhidrogén-feldolgozás.
Szilárdanyag (por): az ipari kibocsátás 1985-1990 közötti időszak nagy mértékű
visszaesése utána a 90-es években egy nagyon lassú csökkenés tapasztalható. A csökkenés
a különféle ipari technológiáknál alkalmazott szűrők és leválasztó berendezések
alkalmazásának tulajdonítható elsősorban. A szilárdanyag kibocsátás viszont
összességében (a kölekedési és lakossági eredetű kibocsátással együtt) a megyében
növekszik. Ma a jelentősebb kibocsátók a feldolgozó-ipar és a lakosság.
CO: a 90-es évek eleje óta folyamatos és jól érzékelhető csökkenés tapasztalható. A szénmonoxid kibocsátásban is a közlekedési ágazat a leginkább környezetterhelő, de az ipari
és lakossági eredetű kibocsátás is jelentős. A CO kibocsátás arányát a közúti forgalom
növekedése és a gépjárművek magas átlagos életkora nagymértékben befolyásolja.
Üvegházhatású gázok: a légköri CO2 mennyiségének alakulását elsősorban a fosszilis
tüzelőanyagok elégetése befolyásolja. A kibocsátásból legnagyobb arányban az ipar és a
lakosság részesedik a megyében. A szén-dioxid kibocsátás a gazdasági átalakulás éveinek
csökkenése után 1992 óta állandó szinten maradt.
VOC (volatile organic compounds) – illékony szerves vegyületek: a vegyipar és ezen belül
a kőolaj-feldolgozás a legjelentősebb kibocsátó. A közlekedés felelőssége is nagy a VOCk kibocsátásában.
Toxikus anyagok: veszélyességük mérgező hatásukból ered, amely már kis mértékű
légköri felhalmozódásuk esetén is komoly károsodást idézhet elő az élővilág és az ember
egészségében. Az ólomkibocsátás alakulásában a 90-es évek elején ugrásszerű visszaesés
volt tapasztalható, főként a gépjárműpark megújulása, illetve az ólommentes benzin
használatának elterjedése következtében. 1999. április 1-től megszűnt az ólmozott benzin
forgalmazása, így a közlekedési eredetű ólomkibocsátás a minimálisra süllyedt. Az ipari
eredetű kibocsátás értéke az elmúlt évtizedben alig változott.

A légszennyezés meghatározó tényezője a közúti közlekedés. Országos adatok szerint a
közlekedés tehető felelőssé a CO kibocsátás 58,9 %-áért; a NO2 kibocsátás 53,4 %-áért; az
illékony, nem metán szénhidrogén emisszió 48,3 %-áért; a szilárd részecske emisszió 11,3 %áért. A megyében a nyilvántartott közúti gépjárművek száma 116 352 db. (1998). Ebből
személygépkocsi 91 814 db (1.3. táblázat). Túlsúlyban vannak a katalizátor nélkül üzemelő
négyüteműek és még mindig nagy, de csökkenő az aránya (18,5 % 1998-ban, míg 1996-ban
21 % volt) a jelentős szénhidrogén szennyezést okozó kétütemű autóknak (Trabant 9469 db.,
Wartburg 7262 db.). A személygépkocsik átlagéletkora 12,28 évről 12,77 évre növekedett
1996. és 1998. között. A tehergépjárművek átlagéletkora 9,44 év, az utóbbi években
csökkenő, így kedvezőbb képet mutat. Ennek oka, hogy a tehergépjármű állomány cseréje a
szigorúbb műszaki követelmények miatt (főként a nemzetközi forgalomban résztvevő
tehergépjárműveknél) gyorsabban halad, mint a személyautóknál. A forgalomban lévő
autóbusz állomány folyamatosan csökken, aminek oka és következménye is a városi
tömegközlekedés színvonalának és részarányának csökkenése.
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1.3. táblázat A közúti gépjárműállomány (Csongrád megye)
Év vége

Motorkerékpár

Személygépkocsi

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

13 908
13 496
12 619
12 239
12 183
12 280
11 067
10 490
7 450

79 908
79 561
78 728
80 871
85 864
93 338
91 604
92 431
91 814

Autóbusz
1 003
936
851
843
820
817
806
748
745

Tehergépkocsi,
dömper és különleges célú
gépkocsi
9 795
9 735
9 195
10 054
11 169
13 934
14 394
14 603
15 245

Vontató

Összesen

1 933
1 847
1 686
1 672
1 779
1 489
1 413
1 298
1 098

106 547
105 575
103 079
105 679
111 815
121 858
119 284
119 570
116 352

Forrás: KSH 1999.

1.1.1. Kistérségi és települési emisszió adatok
A megye területén 1998-ban az önbevallásra kötelezett 653 telephelyen 2629 helyhez
kötött légszennyező forrást tartott nyilván az ATIKÖFE. A legnagyobb számú emissziós pontés felületi forrással Szeged (1108 db.), Hódmezővásárhely (457 db.), Szentes (235 db.),
Csongrád (216 db.), Makó (210 db.) rendelkezett.
A 1.3. és 1.4. táblázat Csongrád megyében 1998-ban és 1999-ben, a Felügyelőség
hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi ellenőrzések és bírságok számát mutatja,
településenkénti bontásban. Az adatokból kitűnik, hogy az ellenőrzések száma 121-ről 147-re
emelkedett, míg a bírságok száma csaknem kétszeresére: 11-ről 20-ra.
1.4. táblázat Levegőtisztaság-védelmi ellenőrzések és bírságok Csongrád megyében, 1998-ban
(Forrás: ATIKÖFE, 1999.)
Település
Algyő
Ásotthalom
Csanádpalota
Csongrád
Fábiánsebestyén
Ferencszállás
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent
Nagylak
Ópusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szegvár
Székkutas
Szentes
Üllés
Zsombó

Ellenőrzések száma
1
2
2
7
1
0
15
1
9
2
1
1
1
2
2
63
1
1
6
1
2

Bírságok száma
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
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1.5. táblázat Levegőtisztaság-védelmi ellenőrzések és bírságok Csongrád megyében, 1999-ben
(Forrás: ATIKÖFE, 1999.)
Település
Algyő
Ásotthalom
Csongrád
Deszk
Domaszék
Felgyő
Ferencszállás
Földeák
Hódmezővásárhely
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kübekháza
Makó
Mindszent
Mórahalom
Nagylak
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szegvár
Székkutas
Szentes
Tömörkény
Zákányszék
Zsombó

Ellenőrzések száma
5
0
10
2
1
2
0
1
12
3
2
1
1
9
1
2
2
1
1
1
1
4
3
1
68
2
1
5
2
1
3

Bírságok száma
0
3
3
2
0
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
8
0
0
3
0
0
0

A légszennyezés bejelentésére kötelezett tevékenységet folytatók által 1998 évben
kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét kistérségenként, települési bontásban adtuk meg
az ATIKÖFE által közölt 1998. évi adatok alapján. A megyében a helyhez kötött
légszennyező források által kibocsátott szennyező anyagok mennyisége 1998-ban meghaladta
az 1800 tonnát. Az összmennyiségben a szén-monoxid, a nitrogén-oxidok, szilárd anyag (nem
toxikus por) és a szénhidrogének szerepelnek a legnagyobb értékkel. Az értékelt adatok
alapján kistérségenként a következőkben felsoroljuk a szennyezést jelentősen befolyásoló
településeket, a jelentős szennyezést okozó ipari forrásokat, valamint megadjuk a kistérség
legfőbb szennyező anyagait.

4

1.1.1.1. Csongrádi kistérség
1.6. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Csongrád Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS
Csongrád

Kén-dioxid

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

882

207056

17579

Szilárd (nem
toxikus por)
11042

Korom

Egyéb

315

11473

Ipari szennyező források: Héjja Testvérek takarmánykeverő, EFFEM Kft., CAFE-MINOS
Kft., Tisza Bútoripari és Ker. Rt. 5. Sz. gyára
Jellemző szennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint NO2/, szilárd /nem
toxikus/ por/, korom, toluol, xilol, metil-alkohol, aceton, etil-acetat
1.1.1.2. Hódmezővásárhelyi kistérség
1.7. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Hódmezővásárhely Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS
Hódmezővásárhely
Mindszent
Székkutas

Kéndioxid
1502
0
0

Szénmonoxid
131572
267
2902

Nitrogénoxidok
48226
203
452

Szilárd (nem
toxikus por)
29578
78
1109

Korom

Egyéb

227
0
0

13280
1323
0

Ipari szennyező források: Hódmezővásárhely - BURTON-APTA Kft., Hungária Lámpagyártó
Kft., Majolikagyár Kft., Apolló Cipőipari Szöv., Alföldi Porcelán és Edénygyártó Kft.,
Metrilux Felületkikészítő Kft., Székkutas - Új Élet MGTSZ
Jellemző szennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd /nem
toxikus/ por/, triklor-etilén, króm 6, hexan, benzin, aceton, metil-etil-keton, toluol
1.1.1.3. Kisteleki kistérség
1.8. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Kistelek Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS
Csengele
Kistelek

Kén-dioxid

Szén-monoxid

0
0

943
730

Nitrogén-oxidok Szilárd (nem Korom
toxikus por)
890
0
0
480
314
60

Egyéb
0
0

Ipari szennyező források: UNICHEM Vegyip. Kft., Jójárt és tsa Bt., DAFAG
Jellemző szennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd /nem
toxikus/ por/, korom
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1.1.1.4. Makói kistérség
1.9. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Makó Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS

Kén-dioxid

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Ambrózfalva
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Kiszombor
Makó
Nagylak

0
0
0
0
6552
92
66528

0
331
5013
958
19924
23699
4752

0
78
168
252
2920
65429
9504

Szilárd
Korom
(nem toxikus por)
27
0
2159
0
0
0
162
0
1758
108
1779
759
49806
1584

Egyéb
0
0
0
0
0
5503
374

Ipari szennyező források: Csanádpalota - Pirogran Kft. Homokszárító Üzeme, Makó Gumiművek Phonix Hung. Kft., Cipőipari és Termékgyártó Kft., CSM tejipari Váll. Makói
Üzeme, Földeák - Sertéshús Term. Kft., Nagylak - Kenderfonó és Bútorlapgyártó Váll.,
Ferencszállás - MOL Rt. NKFV Gyűjtőáll., Kiszombor - gabonamag Vetőm. - Előáll. Kft.,
GKI Növénynemesítő telepe, GKI Termelési Igazgatóság
Jellemző szennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd /nem
toxikus/ por/, korom, foszforsav, benzol, toluol, metil-etil-keton, benzin
1.1.1.5. Mórahalmi kistérség
1.10. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Mórahalom (Homokháti) Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS

Kén-dioxid

Szén-monoxid

Ásotthalom
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges

5992
0
0
0

18585
1791
126
37

Nitrogénoxidok
1729
200
65
19

Szilárd (nem
toxikus por)
3974
80
0
0

Korom

Egyéb

306
52
0
0

114650
0
73542
0

Ipari szennyező források: Mórahalom - Húsfeldolgozó, Ásotthalom - MOL Rt. Gyűjtőállomás,
Öttömös - K-1 sz. kút, OTTK-2 olajkút, Pusztamérges - Praktikum Kft.
Jellemző szennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd /nem
toxikus/ por/, korom, benzin, metán
1.1.1.6. Szegedi kistérség
11. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Szeged Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS

Kén-dioxid

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Bordány
Deszk
Domaszék
Dóc
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Üllés
Zsombó

0
0
792
0
0
174
0
6316
0
0

67
94
4740
8
15
1260
2875
354748
1639
128

45
214
1077
245
505
67
64
147735
763
154

Szilárd
Korom
(nem
toxikus por)
0
0
18
0
308
214
0
0
18
0
153
0
209
21
170633
4988
0
0
0
0

Egyéb

0
2714
11
0
0
1470
0
62785
0
3
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Ipari szennyező források: Bordány - GKC Kft., Szatymaz - Takács Antal Szeszfőzde,
Domaszék - Szécsi István Kovácsműhely, Üllés - MOL Rt. Gázüzem, Házi PP Kft.,
Sándorfalva - SAVISZ Vegyip. Kft., Szeged – települési programban részletezve
Jellemző szennyező anyagok: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd
/nem toxikus/ por/, korom, toluol, xilol, aceton, etil-acetat
1.1.1.7. Szentesi kistérség
1.12. táblázat A levegőszennyező anyagok kibocsátása 1998. évben az éves bevallás alapján
Szentes Kistérség településein (kg/év)
TELEPÜLÉS

Kén-dioxid

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Derekegyház
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Szegvár
Szentes

0
494
45
8398
3460

2904
953
620
7752
43674

211
231
134
4845
15070

Szilárd (nem
toxikus por)
166
528
460
8104
9891

Korom Egyéb
0
32
15
3876
124

0
0
0
0
5263

Ipari szennyező források: Szegvár - Rostüzem, Szentes - Téglagyár, Kontavill Rt., Szentesi
Ruhagyár, Nagymágocs - Egyesült MGTSZ.
Jellemző szennyező anyagok: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok /mint no2/, szilárd
/nem toxikus/ por/, korom, sósav, cink és vegyuletei /mint zn/, krom 6, nikkel, toluol,
tetraklor-etilén, propil-alkohol, butil-alkohol, ciklohexanon, etil-acetát, butil-glikol-acetát
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1.2. Levegőszennyezettség
A levegőminőségi alapállapot meghatározását az ÁNTSZ által működtetett Regionális
Immisszió Vizsgáló (RIV) hálózat végzi.
• RIV mérőhálózat (off-line): a mintavétel gázok esetében félautomata mintavevők
segítségével, szálló por esetében nagy teljesítményű pormintavevővel, ülepedő por
esetében gyűjtőedényes eljárással történik. Minden szennyező anyagot mintavétel és
laboratóriumba szállítás után, ún. kézi módszerekkel analizálnak.
• Monitorhálózat (on-line): a megyében nincs mintavételi pontja az azonnali eredményeket
szolgáltató hálózatnak.
A megyében 41 levegőmintavételi helyen folynak immissziós mérések, ebből 14 pont
Szegeden található, valamint 3-3 helyen vesznek mintát Ásotthalmon, Csongrádon,
Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Maroslelén, Szentesen, Székkutason és
Zákányszéken (1.12. táblázat).
1.13. táblázat Levegőmintavételi helyek Csongrád megyében
Sorszám
1
1
2
3
4
4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
24
25
26
27
28

Város
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szentes
Szentes
Szentes
Ásotthalom
Ásotthalom
Ásotthalom
Makó
Makó
Makó
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Csongrád
Csongrád

Cím
JGYTF Boldogasszony sgt. 8.
JGYTF Semmelweis u. 1.
Tarjáni Óvoda Sólyom u. 6.
Vasöntöde Kálvária sgt. 65-67.
Rendőrség Kossuth sgt. 22-24.
Szakszervezet Eszperantó u. 3-5.
I. sz. Kórház Kossuth L. sgt. 42.
Orvosi rendelő Petőfi S. sgt. 65.
Gyógyszertár Petőfi S. sgt. 41/B.
ÁNTSZ Cs.M. Intézete Derkovits f. 7-11.
Polgármesteri Hivatal Széchenyi tér 10-11.
MÁV Igazgatóság Tisza L. krt. 28-30.
Védőnőképző Temesvári krt. 31.
Alsóvárosi Templom Mátyás tér 26.
Gyógyszertár Algyő, Búvár u. 1.
Tűzoltó laktanya Algyő, MOL ÁFOR Telep
ATIVIZIG Tápé, Budai N.A.u. 138.
Templomkert Tápé, Honfoglalás u. 75.
Templomkert Kiskundorozsma, Szent J. tér 6.
Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 1.
Óvoda Apponyi tér G. épület
Kontavill Ipartelepi út. 4.
Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 1.
Idősek Napközi Otthona Felszabadulás u. 4-6.
Óvoda Tölgyfa u. 1.
ÁNTSZ Széchenyi tér 6.
Tüdőbeteg-gondozó Intézet Lonovics sgt. 15.
Medicor Rákosi út. 6.
Nyomda Kossuth tér 8.
Tüdőgondozó Szántó K. J. u. 52-54.
Kertváros Hóvirág u. 5.
Hódgép Erzsébet u. 5.
II. Belgyógyászat Szentháromság u. 10.
Óvoda Orgona u. 9.

SO2,
NO2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Szálló
por
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Ülepedő
por
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Csongrád
Kistelek
Kistelek
Kistelek
Zákányszék
Zákányszék
Zákányszék
Maroslele
Maroslele
Maroslele
Székkutas
Székkutas
Székkutas

Kenyérgyár Szegedi út 27.
Városi Könyvtár Petőfi u. 3.
Tüdőgondozó Intézet Kossuth u. 18.
Rákóczi F. Á. Isk. Rákóczi u. 45.
Orvosi Rendelő Dózsa Gy. u. 70.
Tanácsadó Petőfi u. 11.
Egyetértés Sz. Lengyel tér 6.
Vízmű II. Arany J. u. 9-11.
Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 1.
Vízmű I. Rákóczi út 141.
Mezőgazdasági Sz. Sztahanov? u. 11.
Polgármestei H. Béke u. 2.
Általános Isk. József A. u. 1.

+
+
+
+
-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ van mintavétel
- nincs mintavétel
Forrás: ÁNTSZ Csongrád megyei Intézete

A méréseket lakott területen végzik. A mérések a vizsgált települések több mérőpontján
történnek, de a mérési eredmények kiértékelésénél a település levegőminőségét egy átlagos
értékkel jellemzik. A háttérszennyezettség meghatározásához az ország öt pontján,
lakóterületektől távol, automata mérőműszerekkel és mintavevőkkel vesznek mintákat.
A levegőminőség komplex jellemzésére a következő három minőségi kategóriát határozták
meg:
• 3-as kategória: Szennyezett levegőjű település, ahol valamely gáznemű szennyező anyag
koncentrációja a vonatkozó levegőminőségi határértéket a mérések 10 %-ánál, ülepedő por
esetében 30 %-ánál meghaladta.
• 2-es kategória: Mérsékelten szennyezett levegőjű település, ahol valamely gáznemű
szennyező anyag koncentrációja a vonatkozó levegőminőségi határértéket a mérések
kevesebb, mint 10 %-a, az ülepedő por esetében 10-30 % között haladta meg.
• 1-es kategória: Megfelelő levegőminőségű település, ahol gáznemű szennyező anyag
esetében határérték túllépés a mérési időszakban nem fordult elő, ülepedő por esetében
pedig az eredmények kevesebb, mint 10 %-nál volt határérték túllépés.
Az 1991-98. közötti négy minősítés eredményei a megye települései vonatkozásában a
1.14. táblázatban találhatók.
1.14. táblázat A megye településeinek minősítése levegőminőségük alapján az 1991-98
közötti években
Település
Ásotthalom
Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Maroslele
Szeged
Szentes
Székkutas
Zákányszék

1991-93
1
2
3
1
2
1
2
2
1
1

1995-96
1
2
3
2
2
1
2
1
1
1

1996-97
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1

1997-98
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1

Forrás: J/2221. számú jelentés a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről
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Az 1991-93, és a 1997-98. évi adatokat összevetve megállapíthatjuk, hogy
Ásotthalom, Kistelek és Szeged kivételével a többi településen nem változott, vagy javult az
átlagos immissziós állapot.
A 1.15., 1.16. és 1.17. táblázatban szereplő százalékos határértéktúllépés alapján
minősítik a települések levegőszennyezettségi állapotát a három fő szennyező, a kén-dioxid,
nitrogén-dioxid és ülepedő por alapján. Az összesített minősítésben a település a három
szennyezőanyagra kapott minősítések közül a legrosszabbat kapja.
1.15. táblázat Csongrád megye vizsgált településeinek levegőminőségi adatai az 1998 évi nem
fűtési félévében
Kén-dioxid
Átlag Hat.ért.
imm. Túll.
µg/m3
%

Nitrogén-dioxid
Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

Ülepedő por
Átlag Hat.ért.
imm.
Túll.
g/m2*
%
30 nap

9,46
Szeged
9,94
Ásotthalom
9,86
Csongrád
Hódmezővásárhely
10,21
Kistelek
Makó
Maroslele
Szentes
Székkutas
Zákányszék

0
37,34
4,8
6,90
0
32,06
0
8,07
0
5,79
32,32
1,2
6,86
0
30,34
0
6,09
5,25
4,92
7,16
6,01
5,59
RIV adatai alapján (Forrás: http://www.joboki.hu/levego/riv.htm)

1,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.16. táblázat Csongrád megye vizsgált településeinek levegőminőségi adatai az 1998/99 év
fűtési félévében
Kén-dioxid
Átlag Hat.ért.
imm. Túll.
µg/m3
%

Nitrogén-dioxid
Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

Ülepedő por
Átlag Hat.ért.
imm.
Túll.
2
g/m *
%
30 nap

19,07
0,00
4,39
48,53
7,60
11,02
0,00
2,28
44,43
2,90
11,67
0,00
39,71
0,00
2,82
3,41
11,51
0,00
39,25
0,00
2,41
2,47
3,29
3,34
2,79
3,98
RIV adatai alapján (Forrás: http://www.joboki.hu/levego/riv.htm)

Szeged
Ásotthalom
Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Maroslele
Szentes
Székkutas
Zákányszék

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Szálló por

Ólom

Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

115,41
96,25
118,33
118,86
92,70
-

59,30
25,00
55,60
57,01
40,00
-

0,14
0,04
0,03
-

8,30
0,00
0,00
-
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1.17. táblázat Csongrád megye vizsgált településeinek levegőminőségi adatai az 1999. év nem
fűtési félévében
Kén-dioxid
Átlag Hat.ért.
imm. Túll.
µg/m3
%

Nitrogén-dioxid
Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

Ülepedő por
Átlag Hat.ért.
imm.
Túll.
g/m2*
%
30 nap

9,69
0,00
36,84
2,8
7,98
9,14
0,00
5,95
32,81
1,1
8,97
0,00
28,98
0,0
6,83
6,07
9,4
0,00
30,90
0,0
6,45
7,28
5,86
6,26
5,94
5,86
RIV adatai alapján (Forrás: http://www.joboki.hu/levego/riv.htm)

Szeged
Ásotthalom
Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Maroslele
Szentes
Székkutas
Zákányszék

2,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Szálló por

Ólom

Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

Átlag
imm.
µg/m3

Hat.ért.
Túll.
%

113,7
121,18
114,1
90,11
91,71
-

59,6
81,8
70
44,4
28,6
-

0,05
0,03
0,03
-

0,0
0,0
0,0
-

Az 1998-99. évi adatok alapján Szeged, Csongrád és Ásotthalom minősült mérsékelten
szennyezettnek (2. kategória), az összes többi település az 1. kategóriába került. A
szennyezettségi kategóriák megállapításánál a szálló por értékeket nem veszik figyelembe,
viszont a fenti táblázatok rendkívül magas szálló por értékeket és így jelentős határértéktúllépéseket mutatnak a megye településein.
1.2.1. Részletes immisszió adatok
Az alábbiakban az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézetének részletes (havi) mérési adatai és
az ezekből készült diagramok alapján értékeljük a megye településeinek levegőminőségi
mutatóit.
A levegőszennyezettség alakulása szezonális, heti és napi jellegzetességeket mutat,
amelyek közül a levegőmintavételi módszerekből következően az évszakos változásokat van
lehetőségünk követni. A trendek alapján azt mondhatjuk, hogy a három leggyakoribb és
legnagyobb mennyiségben kibocsátott légszennyező anyag közül a SO2 és NO2
immissziójának trendje általában csökkenő, míg a por – mind az ülepedő, mind a szálló por –
koncentrációja túlnyomó részben határérték feletti, nagy ingadozásokat mutat. A megyében, a
vizsgált településeken, a levegő minősége kis mértékű javuló tendenciát mutat, összességében
az immisszió időbeni változása pozitív irányú.
Szennyező anyagonként részletezve az adatokat a következő megállapításokat tehetjük:
•

Kén-dioxid: a vizsgált időszakban egyszer sem haladta meg a lakott területre (védett I.
övezet) vonatkozó 24 órás 150 µg/m3-es határértéket, pontosabban a 6-19 µg/m3 közötti
mérési adatok messze elmaradnak a kritikus értéktől. A téli, fűtési időszakban magasabb
koncentrációt mutatnak a mérési eredmények.

•

Nitrogén-dioxid (1.a. – 1.d. ábra): az 1998-as év első négy hónapjában mértek Szeged
több mintavételi helyén a 85 µg/m3-es határértéket messze meghaladó értéket, valamint
Ásotthalom Felszabadulás u. 4-6. mérőponton a határértékkel megegyező értéket. A
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diagramokon jól látható, hogy a téli félévben, vagyis a fűtési szezonban lényegesen
megemelkedik az összes levegőmintavételi helyen a NO2 szennyezettség, míg a
minimumok a tavasz végi időszakban jelentkeznek.
•

Szálló por: a megye településeinek szinte mindegyikén a legsúlyosabb levegőminőségi
problémát a szálló por okozza. Fokozottan igaz ez a nagyobb városokra (Szeged,
Hódmezővásárhely, Csongrád) és a homokhátsági kistérség településeire (Ásotthalom). A
szálló por 24 órás levegőminőségi határértéke 100 µg/m3, amelyet a múlt év elején mért
értékek nemegyszer 3-6-szorosan meghaladtak. A mintavételi helyeken egész évben a
határérték körül, illetve fölötte alakultak a mérési eredmények, kiugró értékeket ugyancsak
a tavaszi hónapokban tapasztalhattunk, köszönhetően elsődlegesen az ebben az
időszakban fokozottan jelentkező szántóföldi kiporlásnak és a közúti forgalom tél végétől
jellemző erősödésének. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi néhány csapadékos év magas
szálló por értékei még mindig messze elmaradnak a korábbi száraz években gyakran mért
5-10-szeres határérték-túllépésektől.

•

Ülepedő por: a levegőminőségi határérték 30 napra 16 g/m2, amelynél magasabbat
Szegeden mértek 1999. augusztusban, de szinte minden városi mintavételi helyen a tavasz
végi és a nyár közepi és augusztusi értékek megközelítették a határértéket. Ez a jelenség
valószínűleg ezen időszakok kisebb csapadékmennyiségével van kapcsolatban.

•

Ólom: a szálló porból mért ólomkoncentráció Szeged kivételével minden mintavételi
helyen alatta maradt a 0,3 µg/m3-es 24 órás határértéknek. A közlekedésből származó
ólomterhelés örvendetes csökkenése az ólommentes benzin bevezetésének és 1999-től
kizárólagos forgalmazásának köszönhető.

1.3. Felszínközeli ózon Szegeden
Napjaink egyik legjelentősebb környezetvédelmi problémája a légszennyezés, mely sok más
mellett az emberi egészségre is hatással van. Ezen gázok közül egy az immisszióként
jelentkező felszinközeli ózon, mely Európa-szerte minden nyáron nagy gondot okoz. Az
ózonkoncentráció felszínközeli koncentrációjának természetes szint fölé való emelkedése a
napsugárzás hatására meginduló levegőkémiai reakciók (fotokémiai reakciók)
következménye, melynek során a főleg antropogén eredetű, nagyrészt a közlekedésben,
háztartásban, iparban keletkező légszennyezőanyagokból (NOx, VOC, CO) u.n. fotooxidok
/ózon, peroxiacetilnitrát, aldehidek/ keletkeznek. Mind koncentrációjában, mind hatásában
ezek közül az ózon játssza a legjelentősebb szerepet, ezért e gázt ezen anyagok
jelzővegyületének tekintik.
Az ózon-koncenrtáció alakulásánál egy napi-, heti- és éves menet figyelhető meg. A napi
menetet erősen befolyásolja az állomások elhelyezkedése. Városokban az ózonkoncentráció
alakulása kissé eltolódva, de a sugárzás és a hőmérséklet napi menetét követi, így a napi
minimum normál esetben a hajnali órákban, a napi maximum 13h és 18h között várható. Az
ózon speciális karakterisztikájából fakadóan a belvárosban (nagyforgalmú utak közelében)
mért értékek jóval alacsonyabbak, mint a város más pontjain (kertövezetben, parkokban,
ligetekben) mértek.
Évtizedek óta tudott dolog, hogy az ózondús levegő a korábbi állításokkal szemben nem csak
pozitív hatásokkal rendelkezik. Koncentrációtól és időtartamtól függően, gyulladásos reakciót,
nyálkahártyairitációt okozhat. Becslések szerint a lakosság kb. 10-15%-a érzékeny fokozottan
az ózonra. A megnövekedett ózonkoncentráció a növényeknél is károsító hatású, többek
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között a betegségekkel (gombák) és stresszfaktorokkal (szárazság, fagy, állati kártevők)
szembeni ellenállóképesség csökkenését, a levélzet krónikus és akut károsodását
(elszíneződés, víz-foltok), a terméshozam faj és terület szerinti csökkenését, minőség romlást
és a tárolhatóság korlátozódását okozhatja.
Az okozott környezeti károk felméréséhez, ill. a nagyobb károsodást megelőző intézkedések
meghozatalához alapvetően fontos az ózon mennyiségének, ill. térbeli és időbeli
megoszlásának mérésekkel történő feltérképezése. Magyarországon 1990-ben indult meg a
folyamatos ózonmérés, mely munkát nagyban segítette az 1993-ben a Phare-Program
keretében telepített 22 mérőállomás. Ma hazánkban az OMSZ, az ÁNTSZ és a KÖFE
összesen 36 helyen végez ózonmérést. Ezen állomások nagyrésze városi háttér- ill.
közlekedési állomás.
Szegedre 1997-ben került az első s máig egyetlen mérőállomás, melyet az Alsó-Tiszavidéki
Környezetvédelmi Felügyelőség működtet a város egyik nagy forgalmú sugárútja mellett. Ez
ózonmérés szempontjából nem igazán ideális, azonban a magyar gyakorlatban nem ritka.
Mivel egy ilyen mérőállomás beszerzése és működtetése nagy költségekkel jár, a szegedi
állomás létesítésében nagy szerepet játszott ill. játszik a szponzori támogatás /MOL,
DÉMÁSZ, DÉLTÁV/. Furcsamód a város vezetősége nem tartotta a mérőállomást olyan
fontosnak, hogy elhelyezéséhez helyet biztosított volna. A DÉMÁSZ segítőkészségének
köszönhetően végül a konténer a DÉMÁSZ Kossuth Lajos sgt. 89. számú telepén nyert
elhelyezést.
Magyarországon ózonhatárértékek egészségügyi szempontból megengedhető mértékére
vonatkozó követelményeket a környezeti levegő tisztasági követelményeiről szóló MSZ
21456-26:1994 szabvány rögzíti. Ózon esetén ez 110 µg/m3-félórás, és 100µg/m3 napi
átlagértéket ad meg. EU-szabvány szerint 180 µg/mł-tól, a Budapestre vonatkozó előírás
alapján 200 µg/m3-tól a szmogriadó készültségi fokozata érvényes. Szegedre vonatkozó ilyen
rendelkezés eddig még nem készült.
Az egészségügyi határértéket, azaz a 110 µg/m3-es félórás átlagot 1997-ben március és
szeptember között 782 esetben, 1998-ban, áprilistól szeptemberig 728 alkalommal haladta
meg a mért ózonérték. A magas értékek túlnyomó része májusban és a nyári hónapokban
jelentkezik. 1997. abszolút maximuma 177µg/m3 (június 13), 1998. abszolút maximuma 86,1
ppb azaz nagyjából 172,2µg/m3 (július 25). A nem fűtési hónapok (április-szeptember) átlaga
1998-ban 56,18 µg/m3, ami magyarországi viszonylatban viszonylag magasnak számít.
A magyarországi adatok kiértékelésénél ill. ezeknek más európai országok adataival való
összehasonlításakor azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy míg az EU-szabvány
vonatkoztatási hőmérsékletnek 20 °C-t ír elő, addig ez Magyarországon 25 °C. A magasabb
vonatkoztatási hőmérséklet alacsonyabb mérési eredményeket eredményez. Ez az 5 °C 1,7%os eltérést jelent, azaz a mért 177 µg/m3 érték EU-szabvány szerint 180 µg/m3 lenne.
Gyakran jelentkeznek meghibásodások, melyek elhárítása néha heteket, hónapokat is igénybe
vesz. Ezen időszakra természetesen így az adatok is hiányoznak. Hibaokok között a meleget is
megemlítették, mivel a mérőkonténerben elhelyezett műszerek nem bírják a nagy meleget és
leállnak. Ez azt jelenti, hogy a műszerek sokszor pont akkor mondanak csütörtököt, mikor a
legnagyobb szükség lenne rájuk, azaz május és szeptember között a meleg napokon, ami
nálunk pedig nem ritka. Szegeden az összes lehetséges félórás mérésből (ez egy évben 17520
db) 1997-ben 1674 (9,55%), 1998-ban 4150 (23,6%) hibafélóra volt.
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A magas ózonértékek elkerülésének legfőbb kitétele az elsődleges légszennyezőanyagok
(NOx, VOC) emissziójának csökkentése. Ennek eléréséhez azonban a technikai fejlesztések
mellett a lakosság felvilágosítása és környezeti szenzibilitásának növelése is szükséges.
Sajnos sem az országos, sem a helyi sajtó nem kezeli e levegőtisztasági problémát
fontosságának megfelelően, így a lakossághoz ilyen irányú információk nem nagyon jutnak el,
pedig az ATIKÖFE légtisztasággal foglalkozó munkatársai erről több módon is tájékoztatnak.
Információk: - szegedi friss immissziós és meteorológiai adatok http://www.atikofe.deltav.hu
- Környezetvédelmi Közönségtájékoztató Rendszer által mért adatok nyilvánosak,
megtekinthetők, Szegeden a Kárász u. 9. alatti ÁTRIUM házban működő
monitoron.
Az felszínközeli ózon kimutatásának egy alternatív lehetõsége az ú.n.passzív mérő, mely egy
indigóval kezelt reagenspapírt tartalmaz. Ózonnal érintkezve az indigó izatinná bomlik,
melynek mennyiségét a próbák begyűjtése után laboratoriumban alkoholos extrahálás után
fotometriás módszerrel lehet meghatározni. Ezen módszerrel egy olyan extinkciós értéket
kapunk, mely lehetővé teszi a különböző mérőpontok ózon-terheltségi fokának
„meghatározását“, összehasonlítását. A vizsgálathoz szükség van egy állandóan mérő
műszerre is, amelynek közvetlen közelében egy passzívmérő elhelyezhető. Erre azért van
szükség, mert ezen mérőpont eredményeihez lehet a többi állomás méréseit viszonyítani.
Ilyen kísérlet folyik most Szegeden, a város 30 pontján háromszoros mintával. A vizsgálat
célja a Szeged városában jelentkező ózonterhelés területi különbségeinek kimutatása és
térképezése, illetve annak vizsgálata, hogy a DÉMÁSZ területén elhelyezett konténer
ózonadatai a városra releváns értéket adnak-e.
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1.1.a. Ábra Nitrogén-dioxid értékek Szeged mérőpontjain 1998-99.
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1.1.b. Ábra Nitrogén-dioxid értékek Ásotthalom mérőpontjain 1998-99.
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1.1.c. Ábra Nitrogén-dioxid értékek Csongrád mérőpontjain 1998-99.
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1.1.d. Ábra Nitrogén-dioxid értékek Kistelek mérőpontjain 1998-99.
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1.2.a. Ábra Szálló por értékek Szeged mérőpontjain 1998-99.
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1.2.b. Ábra Szálló por értékek a megye további mérőpontjain 1998-99.
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1.3. a-f. Ábra Ülepedő por értékek 1998-ban a megye mérőpontjain
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1.4. a-f. Ábra Ülepedő por értékek 1999-ben a megye mérőpontjain
a
Ülepedő por (g/m 2*30 nap)
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2. Vizek
2.1. Felszíni vizek
a) A felszíni vizek előfordulását tekintve Csongrád megye kedvező adottságúnak
tekinthető: a megye É–D-i tengelyében folyik a Tisza, melybe ÉK-en a Hármas-Körös, DK-en
pedig a Maros kapcsolódik. A Tisza vízszállítása Szegednél jellemzően mintegy 170 és 2200
m3/sec között változik, évi közepes vízhozama 740 m3/sec körül alakul. A vízjárási szélsőségek
miatt a folyók által szállított hasznosítható vízkészlet 23,4 m3/s (amelyből a Tisza 13,1 m3/s, a
Hármas-Körös 6,6 m3/s, a Maros 3,6 m3/s, a helyben összegyülekező – aszályos években
gyakorlatilag nem is keletkező – vízkészlet 0,1 m3/s). Csongrád megyében az üzemelési vízjogi
engedélyekben 1999-ben összesen mintegy 51,8 millió m3 vízkészlet-lekötés szerepel, ez a
szállított hasznosítható vízkészletnek 7 %-a. (2.1. táblázat).
b) A megye földrajzi fekvésének köszönhetően a Tiszán és mellékfolyóin a levonuló
árhullámok is veszélyt jelentenek a megye településeire és mezőgazdasági területeire. Csongrád
megye területének felét (2020 km2) veszélyeztetik az árhullámok, a probléma mintegy 400 000
embert érint közvetlenül. A megyében az árvízvédelmi fővédvonal hossza 297 768 m, melyből
280 674 m földmű, 3262 m árvízvédelmi fal és 13 832 m magaspart. Az árvízvédelmi biztonságot
nem elsősorban a gátak magassági hiányai csökkentik, hanem a gátak állékonysági problémái, az
altalaj-problémák, az ősmeder-keresztezések helyei és a gátakat a mértékadó árvízszint alatt
keresztező műtárgyak. Jelenleg közel 100 km hosszúságú töltésszakasz található a megyében,
mely magassági hiány vagy állékonysági problémák miatt nem felel meg a követelményeknek
(2.1. ábra).
További problémát okoz a gátak megközelítése, kevés olyan szilárd burkolatú út vezet a
gáthoz, amely több tonnás tehergépjárművek tartós forgalmát is képes elviselni. Ezek hiányában
egyes gátszakaszok csak úgy közelíthetőek meg, hogy 10-15 km-t kell a töltésen megtenni, mely
éppen a tartós árvizek idején jelent további veszélyforrást. Feltétlenül meg kell említeni még a
másodrendű töltések elhanyagolt állapotát és a vízügyi szolgálat létszámának drasztikus
lecsökkentését. Ez utóbbi eredményeképpen az ATIVIZIG saját erőből már a II.fokú készültséget
is rendkívül nehezen tudja ellátni.
c) Vízminőségi problémák miatt felszíni vízfolyásaink inkább csak mezőgazdasági célokra
használhatók fel, s két jól elkülöníthető csoportra oszthatók: élővizekre és csatornákra. Ez
utóbbiak szinte minden paraméter tekintetében szennyezettebbek az előzőeknél (2.2. ábra).
A megye élővizeinek a minőségére alapvető hatással van a Körösöknek és a Marosnak az
országhatáron túlról érkező szennyezettsége. Ezt a helyzetet tovább rontják Békés és Csongrád
megyében a települések szennyvizei és a mezőgazdasági területekről a csatornákon keresztül a
vízfolyásokba kerülő szennyeződések. A megye folyói közül a Hármas-Körös a legtisztább, a
Maros pedig a legszennyezettebb. A Tisza vízminősége Tápéig javul, majd a Maros betorkollása
és Szeged miatt újból romlik, ennek ellenére a Csongrád megyei szakaszon az országhatárnál a
legtisztább. A Tisza és a Hármas-Körös vízminősége csak a nitrogén- és foszforháztartás,
valamint a mikrobiológiai jellemzők alapján rosszabb III. osztályúnál, a Maros viszont az
oxigénháztartás és a mikroszennyezők alapján is IV. osztályú vízfolyásként lép be az országba,
javulást csak a mikroszennyezők tekintetében tapasztalni az országhatártól a torkolatig.
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2.1. táblázat: A vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség Csongrád megye településein
(1999) (forrás: ATIVÍZIG)
Helység neve
Algyő
Ambrózfalva
Apátfalva
Árpádhalom
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csanytelek
Csengele
Csongrád
Derekegyház
Deszk
Dóc
Domaszék
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyő
Ferencszállás
Forráskút
Földeák
Hódmezővásárhely
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza

Felszíni víz Talajvíz
100 000 603 200 129 664 24 854
659 194 2 500
185 774
63 328
336 296 538 000 4 928
9 541
112 765
1605 790 14 760
1615 792 48 900
1 565
80 098
19 846
150 000 80 555
763 320 675
2240 000 114 000 5 760
18 700
260 000 2576 101 3 051
1245 000 42 000
99 333
1846 600 -

Rétegvíz
203 514
30 000
415 000
124 300
140 415
126 100
176 088
227 438
22 000
283 461
200 576
185 521
1941 875
178 000
305 000
72 500
153 300
54 372
271 528
73 000
66 350
103 000
247 200
5509 691
34 306
565 891
252 188
108 650

Termálvíz Helység neve
1057 000 Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Mártély
10 000
Mindszent
40 000
Mórahalom
40 000
Nagylak
Nagymágocs
Nagyér
Nagytőke
15 000
Óföldeák
Öttömös
1172 140 Pitvaros
Pusztamérges
Pusztaszer
Ópusztaszer
Röszke
103 600 Ruzsa
288 233 Sándorfalva
426 700 Szatymaz
Szeged
400 000 Szegvár
60 000
Szentes
714 000 Székkutas
Tömörkény
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Felszíni víz Talajvíz
12 800
2132 110 10 256
1167 697 408 800 727 673 1 472
1700 000 72 047
1396 500 7 076
134 000 999 175 8 050
6 800
72 000
10 350
20 500
20 330
164 758 14 900
143 867
11268 474 29 505
10 550
63 519
1061 780 73 407
728 460 7948 147 74 870
5 475
5720 000 1 550
580 000 2 400
566 400 44 750
175 143
11 888

Rétegvíz
2786 358
126 000
2 700
702 940
422 250
90 000
349 751
91 072
17 000
37 000
35 000
75 000
91 900
90 000
1 453
231 200
100 000
525 674
164 930
18674 732
512 812
5729 316
249 079
113 858
217 100
14 725
240 000
80 700
2 966

Termálvíz
100 000
1040 000
200 580
100 000
160 000
100 000
300 000
30 000
6061 341
1460 000
5226 080
269 136
129 900
70 000
-

Vízfajták összesen:
( m3/év )
Felszíni víz
51.782. 039
Talajvíz
1.417. 330
Rétegvíz
43.846. 780
Termálvíz
19.573. 710
Gyógyvíz *
1.030 .160
* Termálvízből gyógyvízként felhasznált vízmennyiség
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d) A megye területén a következő jelentősebb (5 hektárnál nagyobb területű) holtágak
találhatók:
Gyálai-Holt-Tisza, Nagyfai-Holt-Tisza, Atkai-Holt-Tisza, Sasér, Körtvélyesi-Holt-Tisza,
Mártélyi-Holt-Tisza, Osztorai-Holt-Tisza, Súlymostó I. (Labodári holtág), Serházzugi-HoltTisza, Újszegedi-Holt-Maros, Csongrád feletti Lófogó, Gyova-Mámai-Holt-Tisza, Fekete-HoltKörös, Rázsonyi-Holt-Körös, Rácz-Holt-Körös, Iriszlói-Holt-Körös, Malomzugi-Holt-Körös.
A felsorolt 17 holtág közül a hullámtéren található 7, 10 holtág pedig a mentett oldalon (az
árvízvédelmi töltéseken kívül). A holtágak közül 4 természetvédelmi oltalom alatt áll. A
holtmedrek sajátos, kellően még nem tudatosult gondja a természetes feltöltődés (mintegy 2 cm/év).
A hullámtéri holtágak esetében – amennyiben a Hármas-Körös és a Tisza folyókon a
hullámteret is elöntő árvizek vonulnak le – a vízcsere természetes módon lejátszódik. Száraz
időszakokban (pl. a 80-as évek vége, 90-es évek első fele) ezekben a holtágakban a víz
mennyisége erőteljesen lecsökken (némelyek időszakosan kiszáradnak), felerősödnek az
eutrofizációs jelenségek. Sajátos problémáikat tekintve a hullámtéri holtágak közül kiemelhető a
Körtvélyesi Holt-Tisza és a Mártélyi-Holt-Tisza. A Mártélyi Tájvédelmi Körzet területén
található Körtvélyesi-Holt-Tisza Hódmezővásárhely térségének belvízbefogadója, amelybe a
Kenyereéri főcsatornán keresztül a mezőgazdasági területekről tápanyagdús vizek jutnak be. A
száraz periódusokban a holtág vize erősen eutróf jellegű. A Mártélyi-Holt-Tisza a megyében az
egyetlen olyan holtág, amely mellett üdülőterület létesült. Ennek a területnek megoldatlan a
szennyvízelvezetése és az elszikkasztott szennyvíz jelentős mértékben terheli a holtág vizét.
Szárazabb időszakokban a holtágban előrehaladott eutrofizációs jelenségek tapasztalhatók,
amelyek korlátozzák vizének rekreációs célú használatát.
A mentett oldali holtágaknak a folyóból történő vízpótlása csak a Gyálai-Holt-Tisza
esetében megoldott. Ezek a holtágak kivétel nélkül a kisebb vagy nagyobb vízgyűjtő területekről
származó belvizek befogadói. Ez a tény alapvetően meghatározza vizük minőségét. Mindezeken
túl lakott területeken húzódó, vagy azokhoz közeli holtágakba esetenként (pl. Szeged,
Hódmezővásárhely) jelentős mennyiségű kommunális szennyvíz került vagy még ma is kerül.
Ezeknek a holtágaknak jelentős mértékű a feliszapolódása, vizük erősen szennyezett, a
környezetet inkább rontja, mint javítja. Ezek a holtágak: Gyálai-Holt-Tisza, Újszegedi-HoltMaros, Serházzugi-Holt-Tisza, Nagyfai-Holt-Tisza.
Állapotfeltáró és a rehabilitáció lehetőségeit vizsgáló tanulmányok készültek az
Újszegedi-Holt-Maros, a Gyálai-Holt-Tisza, a Serházzugi-Holt-Tisza, a Mártélyi-Holt-Tisza és a
Körtvélyesi-Holt-Tisza esetében. Ezekre a tanulmányokra alapozva vízjogi engedélyezési tervek
születtek a Mártélyi-Holt-Tisza és az Újszegedi-Holt-Maros rehabilitációjára. A rehabilitációs
munkálatok az Újszegedi-Holt-Maros esetében 1999. decemberében elkezdődtek.
e) A megye homokhátsági területein, illetve annak peremrészein található néhány szikes
tó. Az 1980-as és ‘90-es évek száraz időszaka után az utóbbi évek csapadékos időjárása többnyire
megoldotta ezek vízháztartási problémáit. Vizük vizsgálatával az MTA Szegedi Területi
Bizottságának Tisza-kutató Munkacsoportja foglalkozott. A vizsgálatok ezen különleges vízi
életterek viszonyainak megismerését, feltárást célozták. A tavak között különleges helyet foglal el
a Fehér-tó, amelynek természetes medrét tovább alakították, és természetvédelmi oltalma illetve
halászati hasznosítása rendszeres konfliktusforrás.
A térség egyes anyagnyerő helyein kialakult bányatavakban az öntözővízi
felhasználhatóságot célzó vizsgálatok történtek. A tavak vizének minőségét elsősorban a
közvetlen környezet határozza meg, bár nagy százalékuk alkalmas öntözési célokra.
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f) Az 1997-es állapotokhoz képest a csatornák közül egyedül a Csukáséri-főcsatorna
vízminőségét jellemző néhány paraméterben tapasztalható látványos javulás (biokémiai
oxigénigény, ammóniumkoncentráció, anionaktív detergensek), sajnos az összfoszfortartalom itt
is rendkívül magas maradt (4000 µg/l körül), hasonlóan a Szárazér, a Kurca és a Dongérifőcsatorna esetében, melyekben 1999. folyamán többször mértek 1800-4500 µg/l
összfoszfortartalmat (1000 µg/l felett már az erősen szennyezett kategóriába soroljuk a felszíni
vizeket).
A Kurca főcsatorna a megye északi részének meghatározó vízfolyása, amely lényegében
mentett oldali holtágnak is felfogható. Több mint egy évszázada kialakult funkciója miatt viszont
elsősorban belvíztározó és elvezető csatorna. A hatvanas évektől jelentőssé vált mint
öntözőcsatorna. A főcsatorna kettős funkciója miatt a mai napig nem környezete igényei szerint
rendezett. A belvízelvezetés következtében jelentős mértékű a főcsatorna vizében a növényi
tápanyagok mennyisége, amit még tetőz az is, hogy a mezőgazdaság által fűtésre használt
termálvizeket is bevezetnek. Amikor a főcsatorna a gazdálkodók igényei szerint öntözővizet is
szállít, a vízminőségi problémák a vízutánpótlás miatt nem jelentkeznek. Ha nincs a térségben
igény öntözővizekre, eutrofizációs jelenségek, halpusztulások játszódnak le a vízben. A
bevezetett használt vizek, valamint a diffúz szennyezések következtében erőteljes a főcsatorna
feliszapolódása, az iszap pedig vízhiányos időszakokban kedvezőtlen hatást fejt ki a víz
minőségére. A teljes Kurca-völgy vízi környezetének rehabilitációjára több pályázati előkészítő
anyag is készült.
A Dongéri főcsatorna belvízelvezető funkciót lát el, vizét csak kis mértékben hasznosítják
öntözésre és halgazdasági célokra. A megye területén húzódó csatornaszakaszon jelentős mértékű
a meder feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége. Ennek oka az, hogy a főcsatorna
szállítja Kiskunhalas, Jászszentlászló tisztított szennyvizeit, a Csukáséri főcsatornán és a
Félegyházi vízfolyáson keresztül pedig fogadja Kecskemét, illetve Kiskunfélegyháza
szennyvíztisztító telepeiről kikerülő vizeket.
Az Algyői főcsatorna a Tiszából halastavi tápvizet, öntözővizet szállít a Fehér-tóba és a
Szegedtől nyugatra és délnyugatra található mezőgazdasági területekre. A főcsatornán keresztül
tölthető fel jó minőségű Tisza-vízzel a Matyéri tározó, amelyen a világhírű evezős és kajak-kenu
pálya található. Ugyanakkor a főcsatorna fogadja a megye nyugati részéből (Kistelek térsége)
érkező belvizeket, használt vizeket, valamint a Fehér-tó lecsapolt vizeit. Vizének minősége
változó, de a viszonylag jó karbantartottságának köszönhetően vízminőségi problémák nem
jelentkeztek.
A Vekeréri főcsatorna kettős működésű csatorna, amely Szentes északi és északkeleti
térségében és jelentős mértékben használt termálvizeket fogadja és vezeti a Kurca főcsatornába.
Vizének minősége változó, amikor a vízgyűjtő területén nincs igény öntözővíz szolgáltatásra,
erőteljes eutrofizáció figyelhető meg a főcsatorna vizében, amely leginkább annak alsó szakaszára
jellemző.
A Kórógyéri főcsatorna hasonló funkciójú, mint a Veker. A termálvíz-terhelés a
főcsatornában szinte állandó, amelyet csak jelentős mennyiségű hígítóvízzel lehet kompenzálni.
Ennél a főcsatornánál is megfigyelhető az, hogy amikor nincs igény az öntözővíz-szolgáltatásra a
térségben, a vízben erőteljes az eutrofizáció.
A Hódtó-Kistiszai főcsatorna Hódmezővásárhely déli és keleti térségének összegyülekező
vizeit, a város tisztított szennyvizét, termál-csurgalékvizeit fogadja be és szállítja. Vizének
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minősége az állandó terhelések következtében nem változik, vizét sehol sem hasznosítják. A
csatorna alapvető funkciója valóban a használt vizek elvezetése.
Az Apátfalva-Mezőhegyesi főcsatorna az Apátfalva melletti Cservölgyi vízkivételen
keresztül szállít öntözővizet Pitvaros, Mezőhegyes térségébe. Vizének minősége megegyezik a
Maros mindenkori vízminőségével.
A Szárazéri főcsatornán keresztül román oldalról a térség öntözési és ipari célú
vízigényeinek kielégítésére érkezik víz, amelynek döntő részét a romániai vízgyűjtőn
összegyülekező felesleges vizek és használt vizek képezik. A főcsatorna által szállított víz az
erősen szennyezett kategóriába (oxigénháztartás, tápanyag-háztartás, mikrobiológiai mutatók,
mikroszennyezők), illetve kissé szennyezett kategóriába tartozik (szervetlen ionok). A főcsatorna
vize ipari célokra alkalmas, öntözővízként történő minősítése változó. Olyan esetben, amikor
magas sótartalmú használt vizekkel kevert víz érkezik a főcsatornán, annak öntözővízként való
felhasználása korlátozott (a magas sótartalom és a kloridion tartalom miatt). A főcsatorna 83 kmes magyarországi szakaszának rekonstrukciója egy sikeres PHARE CBC pályázat alapján 2000.
februárjában elkezdődik. A rekonstrukció célja egyrészt a térségben a nem ivóvíz minőségű
vízigények kielégítése, másrészt a főcsatorna völgyének ökológiai rehabilitációja.
g) Csongrád megyében meglehetősen gyakori jelenség a belvíz. Majdnem minden évben
előfordul, de az elöntött terület az időjárástól, illetve a hidrológiai viszonyoktól függően tág határok
között változik. Az évi legnagyobb elöntés az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság felmérései
szerint 1961–2000 között (ezer hektárra kerekítve) az alábbiak szerint alakult (2.2. táblázat):
2.2. táblázat: Az évi legnagyobb belvízelöntések (ATIVIZIG adatai alapján)
Év
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Elöntött terület1
(ha)
5 000
2 000
15 000
6 000
12 000
40 000
24 000
15 000
36 000
22 000
2 000
9 000
20 000
44 000
4 000
19 000
12 000
17 000
3 000

Év
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Elöntött terület
(ha)
10 000
8 000
5 000
18 000
10 000
1 000
1 000
9 000
1 000
3 000
3 000
6 000
5 000
50 000
84 000

1

A felmérési adatok a nyílt vízborításra vonatkoznak és – a fölmérés érthető pontatlansága miatt - csak tájékoztató
jellegűek. Amennyiben egy évben több belvízhullám is volt, akkor az évi összes elöntés föltehetőleg valamivel (5–
15%-kal) nagyobb, mint az évi maximum, de az évi összes elöntésre adatok nincsenek.
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A bemutatott adatsorból megállapítható, hogy Csongrád megyében hozzávetőleg átlagosan
(nem egyenletes eloszlásban) minden második évben fordult elő 10 000 hektárnál nagyobb belvízi
elöntés, tízévenként pedig 40 000 hektár körüli vagy annál nagyobb volt a belvízzel borított
terület. A nyílt belvízelöntés mellett károsan túlnedvesedett területről is lehet beszélni. Ezzel
együtt az összes belvízzel károsodott terület egyes években jóval nagyobb lehet, mint a nyílt
vízborítás.
A belvízi elöntés művelési ágankénti megoszlására legyen példa az 1999. december végi
helyzet, mely szerint az elöntött terület 57%-a szántó (ennek több mint fele vetés), 38%-a rétlegelő, 5%-a egyéb.
A belvízzel elöntött területek elhelyezkedése a különböző években – a
csapadékeloszlástól, a talajvíz-viszonyoktól és több más tényezőtől függően – kisebb-nagyobb
eltérést mutat, de az 1961-1980 közötti elöntési térképekből szerkesztett belvíz-gyakorisági (más
szóval belvíz-érzékenységi vagy belvíz-veszélyeztetettségi) térképen (Pálfai 1992a) jól
kirajzolódnak a belvízre különböző mértékben érzékeny, illetve a belvízzel különböző mértékben
veszélyeztetett térségek (V3. ábra) .
Csongrád megyén belül a belvízzel leggyakrabban veszélyeztetett nagyobb térségek a
Tisza bal partján, Szentes-Cserebökény körül, a Tisza-Maroszugban és Torontálban (a Maros bal
partján) vannak, de a Tisza jobb parti mélyártéri része is meglehetősen veszélyeztetett, míg a
homokhátsági területek kevésbé, inkább csak kisebb foltokban. Ez nem jelenti azt, hogy itt nem
alakulhat ki súlyos belvízi helyzet (erre éppen az 1999/2000. évi őszi-téli belvíz a példa).
Csongrád megye területének a folyók hullámterén kívüli részén (ez kb. 4100 km2) 12% belvízzel
nem, vagy alig veszélyeztetett, 50% mérsékelten, 30% közepesen, 8% pedig erősen
veszélyeztetett.
A belvíz nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is
veszélyezteti, adott estben károsítja, annak ellenére, hogy a települések környezetüknél
rendszerint magasabban helyezkednek el. A települési belvízproblémák mindazonáltal ritkábbak,
mint a mezőgazdaságiak. Kialakulásukban a hidrológiai tényezők mellett jelentős szerepe van a
vízelvezető rendszer hiányosságainak, valamint a helyi adottságokhoz nem alkalmazkodó
településszerkezeti és építészeti megoldásoknak. Az 1999/2000. évi őszi-téli belvíznél Csongrád
megye 60 településből 44-ben rendeltek el belvízvédelmi készültséget. A 2000. január eleji
állapotról az alábbi fölsorolás tájékoztat:
I. fokú készültség: Baks, Csengele, Csongrád, Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő,
Ferencszállás, Földeák, Kövegy, Röszke, Szeged (12 település)
II. fokú készültség: Apátfalva, Bordány, Csanytelek, Deszk, Domaszék, Forráskút,
Hódmezővásárhely, Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Magyarcsanád, Maroslele, Mártély,
Pusztaszer, Sándorfalva, Szegvár, Székkutas, Tiszasziget, Tömörkény, Zákányszék,
Zsombó (21 település)
III. fokú készültség: Balástya, Derekegyház, Makó, Mindszent, Mórahalom, Nagymágocs,
Nagytőke, Ópusztaszer, Szatymaz, Szentes, Üllés (11 település).
Csongrád megye területe részben vagy egészben 17 belvízrendszert érint. A rendszerek
névleges teljesítőképessége az elmúlt tíz évben lényegesen nem változott. A jellemző adatok:
torkolati vízszállítóképesség (gravitációs és szivattyús együtt) 165,5 m3/s, a belvíztározók
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térfogata 51,6 millió m3, a csatornasűrűség rendszerenként 0,37 – 2,17 km/km2 között változik
(Pálfai 1992b.). Ezek megfelelő kiépítést mutatnak, de a tényleges vízszállítóképesség a
csatornák erős feliszapoltsága és benőttsége miatt a névleges értéknél jóval kevesebb, annak
csupán 40 - 70%-a. Hasonló, vagy még rosszabb a helyzet a társulati kezelésű csatornáknál és az
egykori nagyüzemi vízrendezési létesítményeknél, melyek sok esetben gazdátlanná, s az évek
során működésképtelenné váltak.
2.2. Felszín alatti vizek
a) A talajvizeket mennyiségi - minőségi problémái, sok esetben szennyezettsége miatt csak
a nem ivóvízminőséget igénylő egyedi kutas vízhasználatok ( pl. öntözés ) kielégítésére
használják fel, illetve egyre csökkenő mértékben még a külterületi (tanyai) vízellátásra is
igénybeveszik. A vízkészlet kihasználtsága az 1980-as évek végén volt legnagyobb mértékű,
emiatt talajvízszint-süllyedésben megmutatkozó vízháztartási problémák - különösen a DunaTisza közi homokhátságon - jelentkeztek. A talajvízhasználatok 1999. év végi állapotot tükröző
üzemelési vízjogi engedélyeiben az ATIVÍZIG Csongrád megyei működési területén összesen 1
417 330 m3 vízkészlet-lekötés szerepel (2.1. táblázat).
b) A rétegvízkészlet az Alföld, s egyben a megye legnagyobb és földtanilag leginkább
védett helyzetű felszín alatti vízfélesége. Az Alsó-Tisza völgye, így Csongrád megye területe is
jellegzetes feláramlási terület. A víz minőségileg sok esetben közvetlenül is felhasználható
ivóvízellátási célokra, de Csongrád megye déli területein a vízben oldott állapotban előforduló
vas, mangán, arzén, ammónia és metángáztartalma miatt - ivóvízként történő fogyasztás előtt kezelni szükséges. A Tiszántúlon problémát jelent a víz lágysága is (2.2. táblázat). A nagyobb
városok közül az ivóvizekre vonatkozó MSZ 448 alapján
- az ammóniatartalom esetében Csongrádon, Makón, Hódmezővásárhelyen és Szentesen,
- a vastartalom esetében (0,2 mg/l felett) Hódmezővásárhelyen és Makón,
- a keménység esetében (5 német keménységi fok alatt) Csongrádon, Makón és
Hódmezővásárhelyen több kút vize lépi túl a tűrhető határértéket, a kisebb településeknek pedig
szinte mindegyikén jelentkezik a fenti három probléma közül legalább az egyik.
A bakteriológiai minősítéssel a legtöbb helyen nincs probléma, sajnos néhány helyen
azonban többször fordult elő eseti fertőzés az 1998-99-es években, főképpen gyűjtőkutakban és
üzemek, állattartó telepek, mezőgazdasági központok fúrt kútjaiban (pl. Apátfalva, Csanádpalota,
Eperjes, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Makó).
A rétegvíz szinte mindenfajta vízellátási célra felhasználható, ezért intenzív termeltetése
miatt tároló rétegeinek nyomása 0,1-0,3 m/év ütemű süllyedést mutatott az 1980-as évek végéig.
Azóta - a csökkenő vízkitermelések miatt - a rétegvíztárolók visszatöltődése tapasztalható, amely
a rétegnyomások stabilizálódásában, illetve minimális emelkedésében nyilvánul meg. A
megyében a lakossági vízellátást teljes egészében rétegvízkutak biztosítják. A rétegvíz
használatok 1999. évi üzemelési vízjogi engedélyeiben Csongrád megyében összesen 43 846 780
m3 vízkészlet-lekötés szerepel (2.1. táblázat). A Tiszántúl legértékesebb vízbázisaként közismert
Maros-hordalékkúp vízkészlete gyakorlatilag teljesen lekötöttnek vehető. E területen Nagyér és
Pitvaros községek vízműveinek vízbázisvédelmi beruházása már folyamatban van, az érintett
rétegvíz-kapacitás 500 m3/nap.
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c) Magyarországon a rétegvizek 30 °C feletti kifolyó vízhőmérsékletű válfaját tekintjük
hévíznek. Csongrád megye teljes területén fellelhetők, maximális hőmérsékletük a 80 - 100 °C-ot
is eléri, helyenként meg is haladja. Az országosan is kiemelkedő nagyságú készlet geotermikus
célú használata különösen a Csongrád megyében elterjedt. A sokoldalú hasznosítás kiterjed a
hévizek kommunális (fürdővíz, használati melegvíz, távfűtés), mezőgazdasági (kertészeti- és
állattartó telepek fűtése) és ipari (épületfűtés, technológiai vízellátás) célú használatára. A
rétegvizekkel egységes hidrodinamikai rendszert képező alföldi hévíztárolók nyomása is csökkent
a nagymértékű igénybevétel miatt 0,1 - 0,2 bar/éves tendenciával. Nagy és máig megoldatlan
problémát jelent azonban az energetikai célokra termelő több mint 100 hévízkút felszíni
befogadókba elfolyó nagy sótartalmú használt hévizének nem megfelelő elhelyezése.
A hévízhasználatok 1999. évi üzemelési vízjogi vízjogi engedélyeiben Csongrád
megyében összesen 19 573 710 m3 vízkészlet-lekötés található. A Csongrád megyei vízigényből 1
030 160 m3 a gyógyvízzé nyilvánított hévizekre vonatkozik. (2.1. táblázat).
d) A MOL algyői üzeméhez kapcsolódik a megye egyik legnagyobb veszélyes hulladék
forrása. A kőolajtermelés melléktermékeként (illetve technológiai okok miatt) jelentős
mennyiségű olajjal szennyezett, magas hőmérsékletű víz keletkezik. E hulladék felszíni
ártalmatlanításának nagyipari technológiája még nem megoldott. Ezért a vállalat tetemes
költséggel a víz jelentős részét visszasajtolja, ami kisebb részben a rétegnyomás fenntartását is
hivatott biztosítani.
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2.2. táblázat

Csongrád megye rétegvízkútjainak vízminősége 1999-ben (Forrás: Csongrád megyei ÁNTSZ)
város

kút

Ambrózfalva

IV. sz. kút Ambrózfalva

dátum

vpsz

1999.02.02

5

m
+

vm

m

fvk

m

NH4+ m NO2-

m

NO3-

m

Cl-

m SO42-

ök.

m

Fe

m

Mn

10

1140

0.22

<0.05

<1

17

<20

m

8.8

*

0.21

+

<0.03

10

610

1.42

+ <0.05

<1

7

<20

1.6

*

0.3

+

<0.03

0

660

1.47

+ <0.05

<1

5

<20

1.8

*

0.18

Apátfalva

Apátfalva II. sz. kút

1999. 05.03.

280

Apátfalva

Apátfalva III. sz. kút

1999. 05.03.

0

Apátfalva

Apátfalva IV. sz. kút

1999. 05.03.

0

0

670

1.3

+ <0.05

<1

7

<20

3.4

*

0.25

Apátfalva

Apátfalva termálkút

1999.08.23.

5

20

620

1.73

+ <0.05

<1

4

<20

3

*

0.13

Apátfalva

Vízmű I. kút

1999. 05.03.

800

590

1.69

+ <0.05

<1

7

<20

1.8

*

0.23

*

80

+

<0.03
+

<0.03

+

<0.03

<0.03

Baks

Mária tp. közkút

1999.01.12.

5

6

440

1.07

+ <0.05

<1

3

<20

13

0.15

Baks

Vízmű I. kút

1999. 09.20.

0

12

420

0.75

<0.05

<1

6

<20

14

0.24

Bokros

Bokrosi vízmű III. sz. kút

1999.06.15.

0

0

460

0.87

<0.05

<1

10

<20

12

0.3

Bordány

Községi Vízmű III. kút

1999.09.23.

12

0

390

0.69

<0.05

<1

5

<20

11.2

0.26

+

<0.03

Csanytelek

Csanytelek, Vízmű közp. telepkút

1999.06.07.

10

0

450

0.43

<0.05

<1

5

<20

13.4

0.34

*

<0.03

Csanádpalota

Szabadság TSZ Sertéskombinát kút

1999.08.30.

10

40

840

0.37

<0.05

<1

10

<20

16.6

0.45

*

<0.03

*

Csanádpalota

Szabadság TSZ Tehenészet hidrofor kút

1999.05.10.

6000

Csanádpalota

Vízmű 1. sz. kút

1999.02.15.

0

Csanádpalota

Vízmű II. sz. kút

1999.02.15.

300

Csongrád

1. kút Csongrád Vízmű

1999.06.09.

Csongrád

2. kút Vízmű Csongrád

1999.06.09.

Csongrád

Alsóvárosi tp. kútja

Csongrád

Csongrád, Szentháromság téri kút

*

+

<0.03
+

<0.03
<0.03

5000

*

710

0.03

<0.05

<1

10

<20

13.6

0.56

100

+

1000

0.5

<0.05

<1

12

<20

11.2

0.2

<0.03

20

1100

1.2

+ <0.05

<1

23

<20

8

0.1

<0.03

0

0

530

1.02

+ <0.05

<1

5

<20

13.2

0.26

+

<0.03

0

0

520

1.34

+ <0.05

<1

5

<20

13.4

0.42

*

<0.03

1999.05.10.

0

0

970

0.9

<0.05

<1

7

<20

13.2

0.14

<0.03

1999.06.09.

80

0

490

1.71

+ <0.05

<1

6

<20

10.8

0.18

<0.03

+

+

<0.03

Csongrád

Csongrád, Vörösmarty u. kút

1999.05.10.

0

15

450

1.25

+ <0.05

<1

7

<20

12

0.27

Csongrád

Kisréti 1. kút, Csongrád Vízmű

1999.06.09.

0

0

470

2.6

* <0.05

<1

6

<20

8.8

0.2

<0.03

Csongrád

Kp. Vízmű tp. I. kút

1999.04.13.

0

0

Csongrád

Kp. Vízmű tp. II. kút

1999.04.13.

0

0

Csongrád

Köröstorok kút

1999.06.07.

50

15

640

4

* <0.05

1.6

10

<20

9.8

0.2

<0.03

Derekegyház

Derekegyház 3. sz. anyakút

1999.02.22.

0

0

480

2.25

* <0.05

<1

5

<20

4

Deszk

Községi Vízmű II. kút

1999.05.04.

0

100

460

1.06

+ <0.05

<1

6

<20

12.2

0.21

+

<0.03

*

0.07

<0.03

<0.03

Desz

Tüdőkórház II. kút

1999.07.27.

0

0

Deszk

Vízmű I-es kút

1999.05.04.

0

25

470

1.03

+ <0.05

<1

7

<20

11.6

0.21

+

<0.03

Eperjes

Anyakút Eperjes

1999.07.26.

600

5

1140

2.4

* <0.05

<1

32

<20

11.2

0.66

*

<0.03

*

m

32

Eperjes

Eperjes PAG Ujváros kp. új kút

1999.07.26.

180

+

180

*

1130

0.56

<0.05

<1

27

<20

4.8

*

0.19

*

0.12

<0.03

Eperjes

Vízmű II. kút

1999.03.29.

3

0

1030

0.75

<0.05

<1

33

<20

2.6

Felgyő

Felgyő Központi Vízmű II. kút

1999..06.14.

0

0

490

0.66

<0.05

<1

5

<20

14.4

0.34

*

<0.03

Felgyő

Vízmű II. kút Felgyő

1999.03.16.

Felgyő

Vízműtelep I. kútja Felgyő

1999.03.16.

3

10

440

0.81

<0.05

<1

12

<20

12.6

0.32

*

<0.03

0.59

*

Ferencszállás

I.sz. kút Ferencszállás

1999.09.20.

400

Földeák

IV. fúrt kút Földeák

1999.05.17.

0

+

Fábiánsebestyén

Kertöv I-es kút Fábiánsebestyén

1999.08.23.

3000

*

Fábiánsebestyén

Kinizsi TSZ Központ II. anyakút

1999.04.12.

160

+

10

Fábiánsebestyén

Sertöv I. kút Fábiánsebestyén

1999.08.23.

4000

*

6000

Fábiánsebestyén

Vízmű II-es kút Fábiánsebestyén

1999.04.12.

0

Hódmezővásárhely

ATEV I. kút Hódmezővásárhely

1999.07.06.

130

+

100

<0.03

4

470

1.67

+ <0.05

<1

5

<20

10.4

0

560

1.54

+ <0.05

<1

4

<20

4.2

*

0.14

<0.03

*

1010

2.7

* <0.05

<1

20

<20

2.4

*

0.16

<0.03

1.85

+ <0.05

<1

18

<20

2

*

0.26

+

<0.03

*

1370

3.8

* <0.05

<1

38

<20

3.6

*

0.67

*

<0.03

970

1.65

+ <0.05

<1

22

<20

1.8

*

0.09

<0.03

500

2.4

* <0.05

<1

4

<20

8

0.17

<0.03

1500

500

0
+

+

<0.03

Hódmezővásárhely

ATEV II. kút Hmvhely

1999.07.06.

240

+

150

*

510

1.84

+ <0.05

<1

4

<20

7

0.17

<0.03

Hódmezővásárhely

Dózsa TSZ vízmű kút

1999.05.18.

280

+

800

*

500

1.81

+ <0.05

<1

6

<20

4

*

0..17

<0.03

Hódmezővásárhely

Erzsébet lkp. kút

1999.09.07.

0

0

500

1.58

+ <0.05

<1

6

<20

3

*

0.14

<0.03

Hódmezővásárhely

Gorzsai ÁG. II. kút Hmvhely Makói u.

1999.09.21.

0

10

480

1.98

+ <0.05

<1

5

<20

2.2

*

0.04

<0.03

Hódmezővásárhely

Hmvhely Gorzsai ÁG. 301/77 kút

1999.09.21.

500

*

0.03

<0.03

Hódmezővásárhely

Hód-Mezőg. RT. kút

1999.06.08.

Hódmezővásárhely

Hódmvhely, Balassa u. kút

1999.06.02.

Hódmezővásárhely

Hódmvhely, Batida kút

1999.09.07.

150

Hódmezővásárhely

Hódmvhely, Kútvölgy ltp.kút

1999.09.07.

80

+

800

*

530

1.24

+ <0.05

<1

7

<20

2.4

20

40

+

430

1.92

+ <0.05

<1

5

<20

5.4

0.24

20

0

440

0.98

<0.05

<1

5

<20

11

0.12

+

90

+

20

640

1.2

+ <0.05

<1

10

<20

2

470

1.28

+ <0.05

<1

7

<20

10

*

+

<0.03

0.18
0.5

<0.03
<0.03

*

<0.03

*

<0.03

Hódmezővásárhely

HÓD-MEZŐ RT.Tanker kút egyedi vízadó

1999.08.24.

0

6

490

1.94

+ <0.05

<1

4

<20

9.6

Hódmezővásárhely

HÓD-MEZŐ RT. Vetőmag üzem kút

1999.08.24.

6

20

530

1.4

+ <0.05

<1

5

<20

3.6

*

0.44

Hódmezővásárhely

Május 1. TSZ Csomorkányi út kút

1999.05.18.

200

530

1.11

+ <0.05

<1

4

<20

3

*

0.15

<0.03

Hódmezővásárhely

Rákóczi TSZ 1. sz. kút

1999.05.25.

0

450

0.96

<0.05

<1

5

<20

11.6

0.14

<0.03

Hódmezővásárhely

Rákóczi TSZ II. sz. kút

1999.05.25.

0

0

450

0.76

<0.05

<1

5

<20

13.4

0.2

<0.03

Hódmezővásárhely

Villeroy RT. I. kút

1999.07.13.

2

2

510

1.51

+ <0.05

<1

9

<20

8.4

0.16

<0.03

Hódmezővásárhely

Villeroy RT. II. kút

1999.07.13.

0

10

450

1.18

+ <0.05

<1

5

<20

6.8

0.07

<0.03

Hódmezővásárhely

Villeroy RT. III. kút

1999.07.13.

0

12

450

1.22

+ <0.05

<1

5

<20

3.2

*

0.2

<0.03

Kakasszék

Gyógyintézet Vízmű kút Kakasszék

1999.06.22.

20

20

780

1.17

+ <0.05

<1

5

<20

2.4

*

0.12

<0.03

Királyhegyes

Gyűjtőkút Királyhegyes

1999.02.22.

1800

*

1200

*

Királyhegyes

Gyűjtőkút Királyhegyes

1999.05.10.

6000

*

6000

*

+

100

+

0

0.16

<0.03

33

Királyhegyes

Gyűjtőkút Királyhegyes

1999.08.02.

6000

*

6000

*

Királyheges

Vízmű I. kút

1999.02.22.

0

0

660

0.97

<0.05

<1

6

<20

2.2

*

0.34

*

<0.03

Királyhegyes

Vízmű II. kút

1999.02.22.

0

0

630

0.97

<0.05

<1

6

<20

1.4

*

0.31

*

<0.03

+

<0.03

Kistelek

Vízmű I. sz. kút Kistelek

1999.06.29.

0

0

390

0.34

<0.05

<1

5

<20

13.4

0.22

Kübekháza

Közp.Vízmű II. kút

1999.03.09.

0

0

440

1.45

+ <0.05

<1

7

<20

9.8

0.16

Kübekháza

Vízmű I. kút Kübekháza

1999.03.09.

0

0

440

1.5

+ <0.05

24

7

<20

10.6

0.14

<0.03

Kübekháza

Vízmű I. sz. kút

1999.03.23.

460

1.24

+ <0.05

<1

13

<20

9.8

0.14

<0.03

Kövegy

Kövegy Vízmű gyűjtőkút

1999.02.15.

Kövegy

Kövegy Vízmű gyűjtőkút

1999.06.07.

800

*

300

*

Kövegy

Kövegy Vízmű gyűjtőkút

1999.08.02.

480

+

600

*
+
880

1.72

+ <0.05

<1

5

<20

4

0.05

<0.03

300

+

*

<0.03

16

Kövegy

Kövegy Vízmű gyűjtőkút

1999.09.06.

30

100

Kövegy

Kövegy vízmű kút

1999.02.15.

40

2

Kövegy

Kövegy vízmű kút

1999.09.06.

40

10

960

1.86

+ <0.05

<1

7

<20

3.6

*

0.17

Magyartés

Magyartés, Vízmű, Anyakút

1999.04.26.

0

0

1380

1.91

+ <0.05

<1

107

<20

4.2

*

0.65

Magyartés

Magyartés, Vízmű, kút

1999.09.06.

20

Makó

Kolbászgyár kút, Makó

1999.02.23.

480

Makó

Makó Rákos Vízmű kút

1999.02.22.

100

*

<0.03
*

<0.03

5
+

10
200

550

1.1

+ <0.05

<1

7

<20

2

*

0.39

*

<0.03

*

770

1.04

+ <0.05

<1

23

<20

2.2

*

0.28

+

<0.03

Makó

VII. kút Makó

1999.06.07.

0

500

1.44

+ <0.05

<1

7

<20

2.8

*

0.14

Makó

VIII. kút Makó

1999.06.07.

400

+

240

0
*

480

1.31

+ <0.05

<1

5

<20

4.4

*

0.45

*

<0.03

*

600

*

460

1.66

+ <0.05

<1

5

<20

5

0.28

+

<0.03

500

1.73

+ <0.05

<1

5

<20

4.8

490

1.67

+ <0.05

<1

7

<20

5.2

510

1.36

+ <0.05

<1

5

<20

2.6

*
*

Makó

Vízmű 1. kút Makó

1999.06.07.

600

Makó

Vízmű 10. kút Makó

1999.06.07.

10

Makó

Vízmű 11. kút Makó

1999.06.07.

240

Makó

Vízmű 2. kút Makó

1999.06.07.

30

3

Makó

Vízmű 3. kút Makó

1999.06.07.

30

100

+

490

1.32

+ <0.05

<1

7

<20

2.8

Makó

Vízmű 4. kút Makó

1999.06.07.

25

40

+

490

1.56

+ <0.05

<1

5

<20

5.6

Makó

Vízmű 5. kút Makó

1999.06.07.

800

1200

*

460

1.31

+ <0.05

<1

5

<20

5.6

Makó

Vízmű 6. kút Makó

1999.06.07.

8

5

470

1.66

+ <0.05

<1

5

<20

4.8

*

0.17

Makó

XII. kút Makó

1999.06.07.

16

10

450

1.22

+ <0.05

<1

7

<20

4.4

*

0.24

1
+

*

300

*

*

<0.03

0.15

<0.03

0.17

<0.03

0.15

<0.03

0.16

<0.03

0.24

+

0.4

*

<0.03
<0.03
<0.03

+

<0.03

Mihálytelek

Kertészet üzemi vízmű kút Mihálytelek

1999.02.25.

80

0

470

0.29

<0.05

<1

7

<20

11.2

0.71

*

<0.03

Mártély

Vízmű I. kút Mártély

1999.06.15.

0

0

530

1.1

+ <0.05

<1

5

<20

11.8

0.26

+

<0.03

Mártély

Vízmű II. kút Mártély

1999.06.15.

0

0

Nagyfa

I. sz. kút Nagyfa

1999.06.16.

0

0

460

1.15

+ <0.05

<1

7

<20

10.4

0.21

+

<0.03

34

Nagylak

Nagylak, Határátkelő, ivókút

1999.05.03.

6000

*

6000

*

Nagylak

Nagylak, Határátkelő, ivókút

1999.07.29.

0

Nagymágocs

Egyesült Szöv. kút

1999.05.03.

3800

*

1200

2
*

800

1.93

+

Nagymágocs

Egyesült TSZ Lakosszállás kút

1999. 05.03.

800

*

40

+

830

1.63

+ <0.05

Nagymágocs

Egyesült TSZ Lakosszállás kút

1999.05.17.

0

0

0.29

15.7

17

<20

4

*

0.24

<1

7

<20

1.4

*

0.15

+

<0.03
<0.03

Nagymágocs

Kapásfalu, Anyakút

1999. 04.19.

540

2.2

* <0.05

<1

7

<20

4.8

*

0.07

<0.03

Nagymágocs

PIG Kft. Pankota kút Nagymágocs

1999.05.03.

12

0

600

0.1

<0.05

<1

7

<20

2.8

*

0.15

<0.03

Nagymágocs

Szoc. Otthon anyakút Nagymágocs

1999.04.19.

0

0

810

2.5

* <0.05

<1

12

<20

2

*

0.17

<0.03

Nagymágocs

Vízmű I. anyakút Nagymágocs

1999.04.19.

0

0

730

1.85

+ <0.05

<1

3

<20

3.4

*

0.05

Nagymágocs

Vízmű I. anyakút Nagymágocs

1999.09.27.

0

10

4.49

* <0.05

<1

30

<20

3.6

*

0.23

Nagytőke

Vízmű II. kút Nagytőke

19999.09.06.

10

8

0.69

<0.05

<1

23

<20

4.4

*

0.15

Nagytőke

Vízmű anyakút Nagytőke

1999.04.26.

10

0

1250

4.49

* <0.05

<1

38

<20

3.6

*

0.23

Nagyér

II. sz. kút Nagyér

1999.02.01.

3

5

1340

0.69

<0.05

<1

23

<20

4.4

*

0.15

Nagyér

III. sz. kút

1999.02.01.

0

0

940

0.14

<0.05

<1

38

<20

14

0.25

+

<0.03

Pusztamérges

Községi Vízmű III. kút Pusztamérges

1999.09.13.

0

30

460

0.72

<0.05

<1

7

<20

11.6

0.43

*

<0.03

440

0.68

<0.05

<1

4

<20

13.6

0.26

+

<0.03

440

0.58

<0.05

<1

5

<20

12.6

0.42

*

<0.03

Röszke

Határátkelő üzemi vízmű anyakút Röszke

1999.08.25.

10

Röszke

1999.06.15.

600

Szeged

I. ker. 4.sz. Forró Fogadó üzemi vízmű
anyakút
Anna kút Szeged

1999.01.21.

0

0

Szeged

HEVITEX üzemi vízmű I. kút

1999.01.28.

62

35

Szeged

Konzervgyár üzemi vízmű 2. sz. anyakút

1999.06.10.

0

0

Szeged

Ruhagyár anyakút üzemi vízmű

1999.02.02.

0

0

Szeged

SZÁG Fehértői tp. Vízmű anyakút

1999.06.14.

20

Szeged

Szeged Tej RT Anyakút

1999.08.25.

2000

+

0
*

*

200

*

+

*

<0.03
+

<0.03
<0.03

+

<0.03
<0.03

1210

0.86

<0.05

<1

38

<20

3

0.04

<0.03

440

0.89

<0.05

<1

4

<20

14.4

0.04

<0.03

530

0.88

<0.05

<1

5

<20

9

0.11

<0.03

490

0.46

<0.05

<1

5

<20

13.6

0.14

<0.03

60

+

460

0.88

<0.05

<1

5

<20

14

0.25

+

<0.03

600

*

440

0.84

<0.05

<1

4

<20

14.4

0.8

*

<0.03

+

Szeged

Szeged Tompai kapu 5/4 kút

1999.02.16.

60

40

440

1.16

+ <0.05

<1

5

<20

11.4

0.13

<0.03

Szeged

Tompai kapu 5/1-es kút Szeged

1999.02.16.

24

0

430

0.97

<0.05

<1

5

<20

12.8

0.19

<0.03

Szeged

Tompai kapu Vízmű 5/3 kút

1999.02.16.

15

0

430

1

+ <0.05

<1

5

<20

12.8

0.29

+

Szeged

Városi Vízmű Páncél köz 2/4 kút

1999.06.01.

0

0

470

0.81

<0.05

<1

5

<20

12

0.22

+

Szeged

Városi Vízmű Páncélközi tp. 2/1-es kút

1999.06.01.

0

0

480

0.92

<0.05

<1

5

<20

10

0.08

<0.03

Szeged

Vízmű 2/3 kút Páncél köz

1999.06.01.

0

0

470

0.07

<0.05

<1

7

<20

9.6

0.11

<0.03

Szeged

Vízmű telep 1/7 kút

1999.06.01.

0

0

480

1.01

+ <0.05

<1

9

<20

9

0.07

<0.03

Szeged

Öthalmi ÁG Szmarha tp. Vízmű üzemi
anyakút

1999.05.12.

60

5

460

0.92

<0.05

<1

5

<20

14

0.47

*

<0.03
<0.03

<0.03

35

Szeged-Tápé

Pick Sertéskombinát üzemi vízmű kút Tápé

1999.01.18.

0

2

490

0.83

0.03

Szegvár

Puskin Szöv. központi üzemegység kút

Szegvár

Puskin TSZ. Vangel üe. kút Szegvár

Szentes
Szentes

1999.04.26.

5

10

490

1.09

+ <0.05

<1

1999.03.01.

60

0

460

0.83

<0.05

<1

Cserebökény Termál TSZ anyakút

1999.03.08.

250

1310

3.1

* <0.05

<1

33

<20

3

Erőtakarmány anyakút

1999.05.10.

5

470

2.7

* <0.05

<1

7

<20

8.4

Szentes
Szentes

Felszabadulás TSZ Fertő sertéstel.anyakút

1999.03.08.

250

560

3

1.37

7

<20

5.2

Felszabadulás TSZ Lapistó anyakút

1999. 03.08.

0

0

1000

4.3

* <0.05

<1

23

<20

3.2

*

0.08

Szentes

Frigó Kft. kút

1999.06.14.

5

15

600

3.9

* <0.05

<1

5

<20

4

*

0.24

Szentes

Hungerit II. kút

1999.05.10.

0

0

540

3.7

* <0.05

<1

7

<20

5

0.1

<0.03

Szentes

Hungerit I. kút

1999. 05.10.

0

0

460

2

* <0.05

<1

5

<20

10

0.2

<0.03

Szentes

Hungerit III. sz. kút

1999.05.10.

0

10

530

2.4

* <0.05

<1

6

<20

7.6

0.12

<0.03

Szentes

I/1. sz. kút Vízmű Szentes

1999.06.28.

2

0

460

1.82

+ <0.05

<1

5

<20

10.4

0.2

<0.03

Szentes

I/2. sz. kút Vízmű Szentes

1999. 06.28.

12

Szentes

Kontravill RT anyakút Szentes

1999.05.31.

500

Szentes

Pankotai Agrár RT Vágóhid anyakút Szentes 1999.06.14.

Szentes

PÁG RT Kistőke kút

1999.06.14.

500

Szentes

Ruhagyár kút Szentes

1999.05.10.

8

Szentes

SZE-MA Tégla Kft. kút

1999.08.23..

15

0

520

2.1

* <0.05

<1

Szentes

Sertéshizlalda II. kút

1999.05.10.

0

0

480

2.5

* <0.05

<1

+

100

+

0
+

100

+

6
+

100

+

300

8

*

0.13

<1

5

<20

11.8

0.07

7

<20

12

0.18

5

<20

9

0.33
*

<0.03
<0.03
*

0.08
0.26

<0.03
<0.03

+

0.07

<0.03
<0.03
<0.03

+

<0.03

490

2.29

* <0.05

<1

5

<20

6.4

0.09

<0.03

+

490

2.3

* <0.05

<1

5

<20

6

0.2

<0.03

830

3.4

* <0.05

<1

5

<20

8

0.99

*

<0.03

*

1050

3.9

* <0.05

<1

15

<20

5

0.29

+

<0.03

640

3.6

* <0.05

<1

7

<20

4

0.48

*

<0.03

6

<20

10.2

0.14

5

<20

9.4

0.25

12
10

*

<0.03
+

<0.03

Szentes

Strandfürdő anyakút Szentes

1999.05.17.

0

8

480

2.3

* <0.05

<1

5

<20

6

Szentes

Szentes Kajánújfalu Vízmű kút

1999.04.26.

0

0

1060

2.59

* <0.05

<1

27

<20

3.8

Szentes

Szentes Kajánújfalu Vízmű kút

1999.09.06.

0

0

Szentes

Szentes Kórház I. anyakút

1999.02.22.

0

0

510

2.38

* <0.05

<1

5

<20

7

0.33

*

<0.03

Szentes

Szentes Kórház I. anyakút

1999.06.14.

10

Szentes

Szentes Kórház II. anyakút

1999.02.22.

360

500

3

* <0.05

<1

6

<20

6

0.42

*

<0.03

Szentes

Szentes Kórház II. anyakút

1999.06.14.

0

5

Szentes

Szentes Lapistó Vízmű kút

1999.09.06.

0

0

Szentes

Szentes Lapistó kút

1999.04.26.

5

0

840

4.17

* <0.05

<1

14

<20

3.6

0.41

*

<0.03

530

1.07

+ <0.05

<1

7

<20

10.6

0.13

<0.03

470

1.71

+ <0.05

<1

5

<20

8

0.11

<0.03

460

1.3

+ <0.05

<1

5

<20

9.6

1120

4.1

* <0.05

<1

33

<20

2.8

Szentes

Termál Szöv. Ilona part kút

1999.05.31.

480

Szentes

Vízmű II/l. sz. kút Szentes

1999.06.28.

0

Szentes

Vízmű II/3. sz. kút Szentes

1999.06.28.

5

Szentes

Árpád Szöv. Szegi m. kút

1999. 05.31.

1200

+

+

80

+

30

+

100

+

5
2
*

900

*

*

*

*

0.12

<0.03

0.12

<0.03

1.25

*

<0.03

0.23

+

<0.03
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Szentes

Árpád TSZ anyakút Szentes

1999. 05.31.

10

5

1160

Székkutas

Herbária kút Székkutas

1999.06.22.

400

+

100

+

720

1

Székkutas

HÓD-TÓ RT Maczelka tanya kút

1999.08.24.

6000

*

1600

*

580

1.04

Székkutas

Községi Vízmű 1. kút Székkutas

1999.05.04.

0

20

590

1.32

Székkutas

Községi Vízmű 2. kút Székkutas

1999.05.04.

0

25

+

610

1.24

Székkutas

Községi Vízmű 3. kút Székkutas

1999.05.04.

5

50

+

690

1.91

+ <0.05

<1

Sándorfalva

4. sz. anyakút Sándorfalva

1999.08.31.

0

0

420

0.71

<0.05

<1

Sándorfalva

II. sz. anyakút Sándorfalva

1999.08.31.

0

0

420

0.62

<0.05

<1

10

Sándorfalva

Vízmű 1. sz. anyakút Sándorfalva

1999.07.08.

30

10

390

0.64

<0.05

<1

3

Sándorfalva

Vízmű II. sz. anyakút Sándorfalva

1999.07.08.

30

10

400

0.6

<0.05

<1

6

Sándorfalva

Vízmű IV. kút Sándorfalva

1999.07.27.

0

8

420

0.68

<0.05

<1

5

Sándorfalva

Vízmű IV.sz. anyakút Sándorfalva

1999.07.08.

Tiszasziget

Vízmű II. kút Tiszasziget

1999.05.26.

0

0

470

0.86

<0.05

<1

Tompahát

Vízmű II. anyakút Tompahát

1999.03.29.

60

15

520

Tömörkény

Vízmű III. kút

1999.06.08.

0

10

470

Vajhát

Hód-Mezőg. RT Vajhát Tehenészet kút

1999.05.18.

30

0

460

0.34

<0.05

Vajhát

Naturex II. kút Vajhát

1999.09.14.

0

5

490

0.9

<0.05

0.78

Vajhát

Naturex kút Vajhát

1999.09.14.

5

12

Zsombó

Vízmű I. kút Zsombó

1999.07.28.

0

0

Zsombó

Vízmű III. kút Zsombó

1999.07.28.

0

0

Öttömös

Községi Vízmű III. kút Öttömös

1999.09.13.

68

30

Üllés

Községi Vízmű II. kút

1999.09.21.

180

Árpádhalom

Vízmű II-es anyakút

1999.08.30.

0

Árpádhalom

Árpádhalom Vízmű II-es anyakút

1999.01.25.

10

2

Árpádhalom

Árpádhalom Vízmű II-es anyakút

1999.06.28.

6

20

Ópusztaszer

Emlékpark Öregkút /Árpád kút/

1999.06.09.

0

0

420

Ópusztaszer

Hantházi major kút

1999.04.14.

80

1

430

Ópusztaszer

Vízmű Ópusztaszer II. sz. kút

1999.09.20.

0

0

460

+

420
+

10
30

3.1

* <0.05

<1

36

<20

4.4

*

0.19

<0.05

<1

4

<20

2.5

*

0.84

+ <0.05

<1

6

<20

3.4

*

0.07

<0.03

+ <0.05

<1

4

<20

2.4

*

0.1

<0.03

+ <0.05

<1

3

<20

1.8

*

0.08

<0.03

7

<20

1.8

*

0.12

<0.03

7

<20

14

0.18

<0.03

<20

13.6

0.23

<20

13.4

0.16

<0.03

<20

15.4

0.2

<0.03

<20

14

0.23

+

<0.03

5

<20

14

0.3

+

<0.03

<1

5

<20

12.2

0.74

*

<0.03

<1

7

<20

14.2

0.34

*

<0.03

<0.05

<1

4

<20

13.6

0.26

+

<0.03

1.67

+ <0.05

<1

20

<20

3

0.89

<0.05

<1

7

<20

12.4

0.48

*

<0.03

0.77

<0.05

<1

5

<20

11.6

0.42

*

<0.03

0.68

<0.05

<1

12

<20

15.6

0.31

*

<0.03

*

<0.03
*

+

0.03

<0.03

<0.03

<0.03

480
380

+
1050

vpsz:
összcsíra-szám 22 0C-on
vm:
összcsíra-szám 37 0C-on
fvk:
fajlagos vezetőképesség 20 0C-on (µS/cm)
ök:
összkeménység (német keménységi fok)
m: minősítés az MSZ 448 alapján (+: tűrhető érték, *: kifogásolt érték)
A táblázatban szereplő további mennyiségek mg/l-ben vannak megadva
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3. Talaj
Csongrád megye természeti erőforrásai közül a talaj kiemelkedő jelentőséggel bír.
Legfontosabb tulajdonsága termékenysége, de fokozottan kihasználjuk szűrő, pufferoló
képességét is, mellyel jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelés csökkentéséhez, így a
felszínalatti vizek védelméhez. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a fenntartható
területhasználatnak (a nagyon lassú talajképződés miatt) a talaj az egyik legsérülékenyebb
láncszeme. Ezért ésszerű hasznosítása, állagának védelme, sokoldalú funkcióképességének
megóvása, termékenységének fenntartása környezetvédelmünk legfontosabb feladata, amely az
állam, a földtulajdonos és földhasználó, valamint az egész társadalom részéről megkülönböztetett
figyelmet igényel, átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé.
a) Csongrád megye területén három nagy talajföldrajzi körzet található. A megye keleti
területei a Békés-Csanádi löszháthoz tartoznak. Itt a geológiai alap az Ős-Maros hordalékkúpja,
amely keletről nyugatra egyre finomabb szemcséjű. Ennek egy részén infúziós lösz borítást
találunk. Az ezen képződött talajok jó minőségi mezőségi talajok, melyekre a morzsás szerkezet,
a jó mészállapot és a nagy humusztartalom a jellemző. Helyenként jelentős azonban az altalaj
elszikesedése.
A Duna-Tisza közi hátság keleti lejtőjén, mely a megye nyugati részét foglalja el, főként a
homokon kialakult talajtípusok a jellemzőek. A megyében leggyakrabban a karbonátos humuszos
homoktalajok változatai fordulnak elő. Jellemző rájuk az alacsony szervesanyag-tartalom
(általában 1 % alatt), a talajvíz átlagos 100–150 cm mélysége, és a defláció veszély. Jobb
minőségű, 1,5 %-nál nagyobb humusztartalmú homoktalajok Röszke és Ásotthalom körzetében
találhatók.
A Tisza-völgy területén talajképző kőzetként a pleisztocén kori lösz, valamint a holocén
kori alluviális térszín, a Tisza folyóvízi eredetű üledéke játszik szerepet. Ezeken többségében réti
öntés és szikes öntés, valamint réti csernozjom talajok fejlődtek ki. Északon, a Tisza két partján
kb. 5-5 km széles sávban, Hódmezővásárhely és Makó térségében, valamint a Tisza-Maros
szögben fordulnak elő jelentős kiterjedésben. E területeken a talajvíz mélysége igen változó, 1–4
m között alakul, feltűnően magas azonban a folyók melletti települések környékén. Alacsonyabb
térszíni helyzetük miatt leginkább ezek a talajok vannak kitéve a belvízi elöntéseknek. (3.1. ábra)*
b) A fenti talajadottságoknak köszönhetően a megye közel 400 000 ha termőterületének 70
%-án szántóföldi művelés folyik. Ezen földterületek értéke azonban igen változatos képet mutat.
A nyugati, homokhátsági területeken, mely a mezőgazdasági területnek kb. 20 %-át jelenti,
gyenge, deflációval is veszélyeztetett, 10 aranykorona érték alatti termőföldek találhatók. A Tisza
árteréhez kapcsolódó, ártéri vályogos talajokkal fedett térszíneken (25 %) 10 körüli, a keleti
löszös vidékeken pedig 16–20, a jó minőségű csernozjom talajok területén 27–39 aranykorona
értékű termőföldek találhatók.
c) A fenntartható fejlődés eszmerendszerét szem előtt tartó korszerű mezőgazdasági
művelés elengedhetetlen része a talaj fizikai és kémiai minőségének, tápanyagtartalmának
figyelemmel kísérése, valamint a döntések ehhez való igazítása. Jó példa volt erre az 5/1978. sz.
MÉM rendeleten alapuló (később a dereguláció során hatályon kívül helyezett) szaktanácsadási és
tápanyag-utánpótlási rendszer, melyet három ciklusban zajló talajvizsgálati eredmények
támasztottak alá.

*

Csongrád megye genetikus talajtérképe digitális formában került átadásra.
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A tápanyag-ellátottság tekintetében a megye talajai az országos átlagnál valamivel jobb képet
mutattak a 90-es évek elején. Azóta azonban a műtrágya felhasználás országos szinten és a megyében
is lényeges visszaesett. A nitrogén utánpótlást – ha kisebb mennyiségben is – folyamatosan végzik a
földhasználók, de a foszfor és kálium műtrágyák felhasználása az 1990–1997 közti időszakban
minimálisra esett vissza (a kálium esetében ezt a korábbiakban tapasztalt magas értékek
indokolhatják). Bár az utóbbi 1-2 évben némi javulás tapasztalható, a megye műtrágyafelhasználásának visszaeséséből feltételezhető, hogy a talajok tápanyag ellátottsága nem megfelelő.
A megye talajainak főbb fizikai és kémiai jellemzőit országos összevetésben figyelve
elmondható, hogy kémhatás tekintetében az országos átlagnál jobb a helyzet (a megvizsgált 218
ezer ha terület 68 %- a 6.5–7.5 pHKCL értéket mutat). A savanyú talajok részaránya
elhanyagolható. Általános tendencia azonban – ha mértéke még nem is jelentős – a
talajsavanyodás. Ez a gyengén savanyú területek arányának növekedésében és a kedvező mész
ellátottságú területek csökkenésében nyilvánul meg. A talajok mészállapotát vizsgálva
megállapíthat, hogy az ideális 1–5 % mésztartalom a megye területének 45 %- ára jellemző, s
nem fordulnak elő a terméseredményeket már korlátozó 15 % feletti mésztartalmú talajok.
A legfontosabb szántóföldi növényeink terméseredményei és a műtrágyázás hatékonysága
szempontjából a talajok kötöttségét tekintve a vályog, vályogos agyag és könnyű agyag talajok
(KA 38 és 50 között) tekinthetők ideálisnak. A laza, homokos talajokon a műtrágyázás
hatékonysága a kimosódás miatt, a kötött talajokon pedig a különböző lekötődési, adszorbciós
folyamatok eredményeként csökken. A 37-es kötöttségi értéknél kisebb homokos talajok a megye
a művelt területének 20–22 %- át is kitehetik. Jelentős az erősen kötött agyag talajok aránya is,
ahol az elvizenyősödés és túlnedvesedés okoz jelentős gondot. Ennek oka egyrészt az utóbbi évek
csapadékos időjárásában, másrészt a meliorált területek nem megfelelő karbantartásában (a
mélylazítás elmaradása és ezáltal a csapadékvíz felső talajszintekben való felgyülemlése)
keresendő.
A megye talajainak humusztartalma kettős képet mutat: a nyugati területek
homoktalajainak gyenge (gyakran 1–1,5 % alatt), míg a keleti területek csernozjom talajai jó (3–4
%, vagy ennél is jobb) adottságúak.
A fenti talajtulajdonságokat figyelembe véve elmondható, hogy a legfontosabb természeti
potenciálja Csongrád megyének a talajtakaró, melynek ésszerű használata az agrár fejlődés
nélkülözhetetlen feltétele. Ehhez a jelenlegi mezőgazdasági területhasználat térségi szinten
maradéktalanul nem felel meg, hiszen a megye területein a talajok termőképességéhez viszonyítva
magas a mezőgazdaságilag művelt területek aránya, ill. azon belül a szántó művelési ágé. A
szántóföldi, igényes talajművelést kívánó talajadottságok elsősorban a Tiszán túli területen,
másodsorban a Tisza környékén és legkevésbé a Duna-Tisza közi hátság keleti peremvidékén
adottak. A szántóföldi növénytermesztés szerkezetében korábban kialakult standart vetésszerkezet
és területhasználat módosítását több tényező is indokolná: megváltozott piaci feltételek,
tulajdonviszonyok átalakulása, aszályos időjárás stb. A szántóföldi növénytermesztésre leginkább
alkalmas területeken a zömében nagytáblás művelés következtében eltűntek az erdősáv
rendszerek, és ez nagymértékben hozzájárul a fenyegető talajdegradációs folyamatok (defláció)
felerősödéséhez.
A „Mezőgazdasági területek csökkentésének megyei programjában” (1997) a megyei
szintű minősítés eredményeként a Csongrád megye jelenlegi 360-365 ezer ha kiterjedésű,
jellemzően mezőgazdasági területéből különböző elvek alapján összesen mintegy 290-295 ezer ha
javasolható továbbra is mezőgazdasági hasznosításúnak. A kategorizálás az alábbi talajtani

39

szempontok alapján készült: talaj típus, altípus, talajok fizikai féleségei, vízgazdálkodási
jellemzők, termőréteg vastagság, kémhatás és a talaj értékszámok voltak. Ezek alapján tehát
kivonásra és funkcióváltásra a jelenleg műveltnek 20 %- a, mintegy 70 ezer ha terület javasolt.
(3.2. ábra)*
3.1. táblázat: A megye mezőgazdasági területeinek használati minősítése
Jellemző területhasználati kategória
Jellemzően mezőgazdasági terület
Kedvező adottságú, kizárólagos mezőgazdasági hasznosításra javasolt
területek
Kevésbé kedvező adottságú, bizonyos korlátozásokkal mezőgazdasági
termelésre javasolt területek
Kedvezőtlen adottságú, de mezőgazdasági művelésre javasolt területek
Kedvezőtlen adottságú, mezőgazdasági termelésből kivonásra és
funkcióváltásra javasolt területek

Terület (ha)
366 385
82 836

Megoszlás (%)
100
22,6

152 814

41,7

58 388
72 347

16
19,7

(Forrás: Csongrád megye területrendezési terve)
d) A megye talajait több hatás is veszélyezteti. A gyengén kötött homok, ill. futóhomok
talajokon mintegy 198 000 ha defláció által veszélyeztetett. A legnagyobb károk a kora tavaszi (április
- május) gyér növényborítottságú időszakban keletkeznek, amikor az őszi vetésű növények sem kellő
magasságúak. A homokhátság uralkodó széliránya az ÉNy - DK-i. A terület potenciális
sérülékenységét a kis évi csapadékmennyiség (500 mm alatti) és az országos viszonylatban a
legmagasabb évi napsugárzási összeg is súlyosbítja. A megye deflációra érzékeny területeinek
lehatárolását (3.3. ábra)** a talaj szerkezete, szervesanyag tartalma, vízgazdálkodása, növényborítottság
és a talajművelés jellege figyelembe vételével kapjuk. Ennek megfelelően Csongrád megyére négy
potenciális veszélyeztetettségi kategória állítható fel: Fokozottan veszélyeztetett terület a DorozsmaMajsai-homokhát futóhomok és lápos talajai. Közepesen veszélyeztetett terület a Dorozsma-Majsaihomokhát homokon és homokos vályogon kialakult gyengén víztartó talajai. Kevésbé veszélyeztetett
terület a Tiszántúl vályogon kialakult gyenge víznyelésű, alapvetően mélyben sós réti csernozjom
talajú szántó területek. Nem veszélyeztetett terület a Tisza völgyében és a Tiszántúlon agyagos
vályogon és agyagon kialakult jó víznyelésű és víztartó képességű főkén réti, csernozjom és öntés
talajok. A fenti kategóriák területi előfordulása alapján megállapítható, hogy Csongrád megye országos
viszonylatban a közepesen veszélyeztetett területek közé tartozik. A Tiszától nyugatra a homokháti
területek a fokozottan veszélyeztetett területek közé, a tiszántúli rész a nem vagy kevésbé
veszélyeztetettek közé sorolható. A szélerózió elleni védelem két fő iránya a szél sebességének
csökkentése és a talaj ellenálló képességének növelése. A védekezés akkor hatékony, ha mindkét
módszer kombinálva kerül felhasználásra. A szélsebesség csökkentését fásítással, szőlő és
gyümölcsfák telepítésével, gyepesítésével, szántóföldi növények termesztésével és a talaj elhalt
növényekkel való befedésével lehet elérni. Jelenleg nagyobb erdők Ásotthalom, Ópusztaszer-DócSándorfalva és Puszaszer-Baks körzetében találhatók. A további defláció elleni erdőtelepítésre
figyelembe veendő területek a Duna-Tisza homokháton a jelenleg szántóföldi művelésű területek
Pusztaszertől délre majd minden település közigazgatási területén, a Tiszántúlon pedig a kevésbé jó
*

Csongrád megye mezőgazdasági hasznosítású kategorizált területei külön elkészítve. (Forrás:
Cs. M. területrendezési terv 33. ábra átalakítva.)
**
Csongrád megye deflációra érzékeny területei (Forrás: Cs. M. területrendezési terve 31. ábra)
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talajadottságú területeken, mint pl. Hódmezővásárhely és Szentes szolonyeces területein ill. a Maros
mentén. Az utóbbi években a deflációs károk növekedéséhez jelentősen hozzájárult a mezővédő
erdősávok megszüntetése, hiánya, s a nem megfelelő irányú és méretű (A szélhordásnak kitett homoki
tájakon 30-40 ha-nál nagyobb, az egyéb talajú területeken a 100 ha-nál nagyobb táblák megvalósítása
nem célszerű.) parcellázottság is. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a szélerózió nem kizárólag a
homokterületeken jelentkezik, hanem fokozott mértékben veszélyezteti a jó minőségű csernozjom
talajok humuszos rétegét is. Az elveszett (a táblákat szegélyező csatornákba, árkokba áthalmozott)
termőtalaj mennyiségén felül jelentős kár keletkezhet a vetőmag, a kijuttatott kemikáliák elhordásából
is, nem beszélve a levegő porterheléséről.
A víz okozta erózió eredhet folyóvíz, csapadékvíz, hó és jégtakaró felszínformáló erejéből.
Csongrád megyében folyóvízi erózió nem jelentkezik, mivel a vízfolyások alsó szakasz jellegűek,
a folyóvizek gátakkal szabályozottak. Az Alföldön a csapadékvíz szintén nem ill. nem jelentős
mértékben hoz létre erodált felszínt, mivel a lejtésviszonyok 5% alatt maradnak mindenhol és
ilyen terepen az esőzések romboló hatása nem érvényesül. Speciális talajpusztulási forma a szikes
talajon a padkásodás. Elindítója a dűlőút vagy a legeltetés által kikoptatott nyomok lehetnek.
Összegezve elmondható, hogy Csongrád megyében a talajok vízgazdálkodása és szerkezete által
előrevetített erózió létrejöttét a minimális lejtőviszonyok megakadályozzák. A megye területén a
csapadékvíz okozta erodált formák nem jellemzőek. Ennek megfelelően műszaki talajvédelemre
nincs szükség, csupán agronómiai talajvédelem ajánlott, melynek a talaj szerkezetének javítására
ill. megőrzésére kell irányulnia. Az érintett területek elsősorban a Duna-Tisza közi hátság homok
talajai és a Csongrádi-sík porosodásnak indult mezőségi talaja.
A szikes talajok kialakulása a területen hidrogeológiai és éghajlattani okokra vezethetők
vissza, de az utóbbi években a folyamat helyenkénti felerősödéséhez (másodlagos szikesedés) az
emberi gondatlanság is hozzájárult.
A mezőgazdaságilag művelt területeken jelentős mértékű a talaj fizikai tulajdonságainak
romlása. A rosszul és nem megfelelő időpontban végzett talajművelési folyamatok a talaj
tömörödéséhez és porosodásához vezetnek.
A megye területén talajszennyező forrásokként a következők jöhetnek szóba: az
olajbányászattal kapcsolatos talajtani hatások, a termálvíz kutak környéki csurgalékvizekből
adódó sótartalom-növekedés, a helytelen műtrágya tárolásból adódó és a nem megfelelően
kivitelezett kommunális hulladéklerakó környéki talajszennyeződések.
d) Egy korszerű agrár - környezetgazdálkodási program kidolgozásának kiinduló pontja a
talaj jelenlegi állapotának objektív felmérése (információs rendszer), és az állapotváltozások
folyamatos nyomon követése (monitoring rendszer). Ez ad lehetőséget az eredményes és hatékony
szabályozásra, a kedvező változások elősegítésére, ill. a kedvezőtlen változások időben történő
megelőzésére, mérséklésére. Ennek figyelembe vételével került sor Csongrád megyében is az
országossal összhangban 1992 - ben a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer (TIM)
kiépítésére. A megye területén 43 TIM pont került kijelölésre (3.4. ábra)*, melyek egy része
mezőgazdasági, erdővel borított ill. környezetileg érzékeny területen található. Valamennyi
mérési ponton meghatározásra kerül a talajszelvény genetikai szintjeire vonatkozó kémiai, fizikai
és biológiai laboratóriumi vizsgálatokat. A talajjellemzőket időbeni változékonyságuk szerint
induláskor egy alkalommal, majd egy, három és hat évenként vizsgálják. Az 1997 szeptemberben
kiadott helyzetértékelés szerint a megyében megfigyelt pontokon a nehézfém értékek egy esetben
sem haladták meg a határértéket. A kadmium 0,5 és 0.7 ppm között, a cink 100 és 150 ppm
*

Az ábra külön kerül leadásra.
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között, az ólom 0 és 2-50 ppm, a higany pedig 0 és 0,2 ppm között változott. A vizsgálatokat a
növényegészségügyi és talajvédelmi hálózatok keretében működő akkreditált regionális
talajvédelmi laboratóriumok végzik.
e) Fontos megjegyezni azonban, hogy az 1992 óta rendszeresen vizsgált 43 TIM (Talaj
Információs Monitoring) ponton kívül – melyek pontszerű felvételezésükből adódóan általános
következtetések levonására és döntések meghozatalára nem adnak lehetőséget – nincs folyamatos
információ megyénk talajainak állapotáról. A privatizációt követően magánkézbe került földeken
megszűnt, vagy csak esetleges a tápanyag és egyéb talajtulajdonságok vizsgálata, ami óhatatlanul
a tápanyagtartalom rablógazdálkodásához és a talajok termőképességének romlásához vezet. Ez
messzemenően elmarad a fenntartható mezőgazdasági termelés értékrendjétől, s egy átfogó
földvédelmi stratégia kidolgozását sürgeti.
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5. Élővilág
A megye természetes növénytakarója (melynek nyomai az intenzív tájhasználat miatt csak
kis területen maradtak meg) a talaj- és a vízviszonyokhoz alkalmazkodva többarcú. A nyugati
rész a Duna-Tisza köze homokvidékéhez tartozik, ezért itt az egykori növényzet homoki erdők,
homoki gyepek, buckaközi lápok formájában jelenik meg. A keleti, a Körös-Maros közi részeken
megmaradt természetes élőhely foltok szikes gyepek, löszgyepek, illetve tavak, mocsarak.
Legösszefüggőbb élőhely a megye tengelyén végighúzódó Tisza és hullámtere, amely a
hozzákapcsolódó mellékfolyókkal, holtágakkal és jellegzetes ártéri növényzetével kiváló élővizes
zöldfolyosóként funkcionálhat a jövőben is.
Jelenleg a megye 10 % (427 km2) áll védelem alatt (5.1. táblázat), s további 2 % (88 km2)
a védelemre tervezett vagy védelemre érdemes terület nagysága. A védett területből országos
jelentőségű természeti területekhez tartozik 156,46 km2 nemzeti park, 243,83 km2 tájvédelmi
körzet és 5,97 km2 a természetvédelmi terület. A védett területek részben a Kiskunsági Nemzeti
Park részben a Körös-Maros Nemzeti Park felügyelete alatt állnak. Az országos jelentőségű
természetvédelmi terület nagysága 96 km2. Európai jelentőségű madár élőhely a Cserebökényi
TVK és a Pusztaszeri TVK, ez utóbbi Ramsari-terület is.
5.1. táblázat. Csongrád megye védett illetve védelemre érdemes területei
Terület neve

típusa1

Körös-Maros ártér
Mártélyi TVK
Pusztaszeri TVK

teljes
terület (ha)
15 646
2 232
22 151

1, 3, 5
1, 3, 5
4C,4B,4A,

Pitvarosi puszták
Cserebökényi puszták

3268
4465

4A,4C,3,
4C,6,3,4A,

Ásotthalmi láprét
Csongrádi Kónya-szék
Pusztaszeri Fülöp-szék
Pusztaszeri Hétvezér emlékmű
Ásotthalmi Fehér nyáras emlékerdő

95
457,6
41
4
17

3
4C
4C,4B,
6
5

Ásotthalmi ültetett erdő

2

5

Ásotthalom Bogárzói rét

460

3

1

védelmi állapot
Nemzeti park
Tájvédelmi körzet
Tájvédelmi
körzet,
(Ramsari
terület,
Európai
jelentőségű
madár-élőhely)
Tájvédelmi körzet
Tájvédelmi
körzet
(Eu.
jelentőségű madár-élőhely)
Természetvédelmi terület
Természetvédelmi terület
Természetvédelmi terület
Természetvédelmi terület
Helyi jelentőségű term. védelmi
terület
Helyi jelentőségű term. védelmi
terület
Helyi jelentőségű term. védelmi
terület

A típusok a következők lehetnek:
1. Vízi élőhely állandó vízborítással
2. Alkalmilag kiszáradó élőhely
3. Magas talajvízszintű élőhely alkalmi vízborítással
4. Gyepvegetáció: 4A. Löszgyep; 4B. Homoki gyepek; 4C. Szikes gyepek
5. Erdők
6. Mesterségesen létrehozott és fenntartott élőhely
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Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület
Helyi
terület

jelentőségű term. védelmi

Ásotthalmi Rívó erdő

9,5

5

Ásotthalmi Süveg-magyari erdő

17,4

5

Pusztamérgesi puszta

40,7

4

Pusztamérgesi láperdő

76,5

5, 1

Balástya, Kisteleki Müller szék

83,7

4C

Földeáki Kornél-erdő

68

5

Kiskundorozsmai Nagy-szék

17

3, 4C

Zsombói ősláp

8

3

Csengele, Kocsányos tölgyek

-

6

Hódmezővásárhely Népkert és strand
fái
Hódmezővásárhelyi Epres-kert (224
db)
Hódmezővásárhelyi fasorok és fák Kinizsi u. 58 db
- Ady E. u. 33 db
- Zrínyi u. 28 db
- Bercsényi u. 2 db
- Kossuth tér 30db
Kistelek, Bíbic tó

-

6

-

6

Helyi jelentőségű term. védelmi
terület

-

6

Helyi jelentőségű term. védelmi
terület

56,3

2,

Makó - Juhász Gyula emlékfa

-

6

Öttömös - Baromjárás-puszta

295,5

4B, 3, 6.

Szeged / Tápéi Vetye-háti nyárfa

-

6

Szegedi Füvészkert

17,5

6

Szegedi Páfrányfenyő

-

6

Szentesi Széchenyi-liget

7

6

Csongrád Nagyrét

806

4

Szeged Maty-éri tározó

92,1

4

Átokházi tőzegbánya
Pitvarosi puszták TK bővítés

119
855

1
3,4C,4A,

Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Helyi jelentőségű term.
terület
Védelemre tervezett

Csipak-semlyék

kb. 100

3

jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi
jelentőségű term. védelmi

védelmi
védelmi
védelmi
védelmi
védelmi
védelmi
védelmi
védelmi
védelmi

Védelemre tervezett (Tájvédelmi
körzet)
Védelemre tervezett
(Természetvédelmi terület)
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Eperjes-Lajos-halom, Disznó-halom
melletti gyepek
Csanádpalota - Palotai-Tehén-járás
Derekegyház-Ludasi-Ördöngősi
legelők
Fábiánsebestyén Mucsi-puszták
Királyhegyes-Csikóspusztai-tó
és
környéke
Magyartés-Zalota
Szentes Lapistó
Szentes Tere-halom nem védett része
Szentesi Fertő
Szentesi Józsefszállási gyepek
Deszki-puszta
Makó-Landori-erdők TT bővítés

kb. 400

4C

Védelemre édemes

kb. 50
kb. 500

4C
4C

Védelemre érdemes

kb. 600
kb. 120

4C
4C,3,

Védelemre érdemes
Védelemre érdemes

kb. 800
kb. 1500
kb. 80
kb. 200
kb. 150
kb. 200

3,4C,4A,
4C
4C
3,4C,4A,
4C,3,
4C

Védelemre érdemes
Védelemre érdemes

2332

3

Mindszent Kurca-torok és a környező kb. 200
gyepek
Szentes Kutasi-gyep
kb. 100

4C,3,

Tanaszi semlyék

3,4B,4C,

120

4C

Védelemre érdemes

Védelemre érdemes
Védelemre érdemes
Védelemre érdemes
Védelemre érdemes (Helyi
jelentőségű term. védelmi terület)
Védelemre érdemes (Helyi
jelentőségű term. védelmi terület)
Védelemre érdemes (Helyi
jelentőségű term. védelmi terület)
Védelemre érdemes
(Természetvédelmi terület)
Védelemre érdemes,
(Természetvédelmi ter.)

5.1. Védett és védelemre javasolt területek
Az azonos jellegű védett ill. védelemre javasolt területek hasonló problémákkal küzdenek,
ezért ezek bemutatását a védett terület jellege (élőhelytípus) alapján végezzük a
Természetvédelmi Információrendszer besorolása szerint.
a) Vízi élőhelyek állandó vízborítással (folyók, csatornák, tavak, mocsarak, lápok). A
vizes élőhelyeket a természetes és mesterséges okok miatti kiszáradás (pl. Zsombói ősláp) és az
emberi tevékenységre visszavezethető biológiai degradáció mellett (pl. Szegedi Fehér-tó) az
emberi eredetű szennyezések veszélyeztetik (pl. Kisteleki Bíbic-tó), és a rendelkezésre álló
vízutánpótlás minősége nem megfelelő (pl. Mártélyi-holtág). A tavak nagy része a belvízrendezés
során kiszáradt. Az elmúlt három csapadékos évben ismét megteltek vízzel, de a vízvisszatartó
műtárgyak hiánya vagy rossz állapota miatt vizüket gyorsan elvesztik, megindul
benövényesedésük.
Eredeti állapotban már csak a Pusztaszeri Büdösszéken található meg szikes tó a térségben, s
mivel a szikes tavak ma Magyarországon kivétel nélkül ex lege védelmet élveznek, így
kezelésükről a természetvédelmi hatóság külön gondoskodik.
A csatornázások miatt a lápok állapota is erősen leromlott, helyzetük (ex lege védelem) és
problémáik hasonlóak a szikes tavakhoz.
b) Alkalmilag kiszáradó vízi élőhelyeket (időszakos tavak, mocsarak) a természetes és
mesterséges okok miatti szárazodás veszélyezteti (pl. Pusztaszeri Fülöp-szék), ezért a tocsogós
időszak hossza egyre rövidül, a fészkelő, átvonuló fajok egyre szűkebb területre szorulnak, ezért
kénytelenek a területet elhagyni.
c) Magas talajvizű élőhelyek alkalmi vízborítással (pl. nedves szikes rét, mocsárrét stb.)
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A láprétek, lápok kiszáradása (pl. Ásotthalmi láprét) nem csupán a kedvezőtlen éghajlati
tendencia következménye (aszályos évek: talajvízszint csökkenés), hanem a káros műszaki
beruházásoké is. E miatt a talajok átalakulnak, s agresszív gyomok tudnak betelepedni. A területre
érkező talajvíz szennyezettsége, a tápanyagdúsulás további jelentős problémák okozója.
A nedves és mezofil rétek, kaszálók, legelők állapota a nem megfelelő kezelés miatt (pl.
alullegeltetés, trágyázás, felülvetés) az utóbbi 20-25 évben rohamosan romlott.
Rétek, legelők területe csökkent a szántóföldi és erdőgazdálkodási igénybevétel, illetve más
hasznosítási formák (ipari üzemek, urbanizálódás okozta igénybevétel, közlekedés okozta
szegregáció) miatt. Az emberi tevékenység által okozott zavaró hatások a füves területek nagy
részén degradációs folyamatokat indítottak el, a rét-, legelőhasználat felhagyásával pedig a
vegetáció összetétele változik meg.
Gyakoriak az erdősítések erdeifenyővel, enyves égerrel, nemes nyár ültetvényekkel, amelyek
tönkreteszik az élőhelyek eredeti állapotát.
d) Gyepek - (pl. sztyeppjellegű gyep homokon, löszön, szikesen) főbb típusait alapkőzetük
alapján különböztettük meg.
Homoki gyepeket a homokhátsági területen találunk. A védett löszgyepek főleg a megye keleti
felében találhatóak kunhalmokon, mezsgyéken, árokpartokon, töltéseken, zonális löszplakorokon.
A védett szikesek nagy része is a Tisza vonalától keletre található.
Az alábbi táblázatban (5.2.) az adott gyeptípust leginkább veszélyeztető tényezőket foglaltuk
össze:
5.2. táblázat A homoki-, lösz- illetve sziki gyepeket leginkább veszélyeztető tényezők
Természetes veszélyeztető tényező
homoki gyep lösz gyep sziki gyep
Szárazodás, talajvízszint süllyedés, s az ezzel járó
+
társulás degradálódás, biodiverzitás csökkenés
Becserjésedés, beerdősülés (pl. legeltetés hiánya miatt)
+
+
Túltartott vadállomány
+
+
Agresszív, tájidegen fajok elterjedése
+
+
Antropogén eredetű veszélyek
Szárazodás az intenzív csatornázás, vízelvezetés miatt
+
+
+
Pufferzóna hiányában a mezőgazdasági területről
+
növényvédőszerek, műtrágyák bemosódása
Túlkaszálás, gépi kaszálás taposási kára
+
A lekaszált széna területen hagyása
+
Gyümölcsös, szőlő telepítés
+
Erdőtelepítés fenyővel, akáccal
+
+
Felszántás, elszántás
+
Talajdegradáció (állatok taposása, trágyázása, túl-, vagy
+
+
alullegeltetés miatt)
A jellegzetes formakincs megsemmisülése taposás
+
hatására
Növénygyűjtés (pl. árvalányhaj, kamilla)
+
+
Vadászat, vadetetők kihelyezése, vadkibocsátás a gyepet
+
+
+
feltöri
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Karámok elszaporodása
Állattartó telepekről meginduló gyomosodás
Libalegeltetés, tollszennyezés
Beépítés, háromszögelési pont létesítése
Szilárd burkolatú út építése
Illegális szemétlerakás
Gyújtogatás, felégetés
Homokbányászat
Szénhidrogén kutatások miatti zavarás, olajszennyezés
Katonai igénybevétel (tűz, hanghatások)

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

- A Pitvarosi TVK-en belül gondot okoz az invazív, ruderális fajok, pl. bálványfa, akác, magas
aranyvessző, selyemkóró, közönséges tarackbúza terjedése a szomszédos területekről; a
felszántás, elszántás, a mezőgazdasági területről a növényvédőszerek, műtrágyák bemosódása.
- A libalegeltetés Montág-pusztán károsítja a védett élőhelyeket.
Szeged/Kiskundorozsmai Nagy-széken is a kiszántás, ötletszerű homokkitermelés veszélyezteti a
növényfajokat.
- Vadászat, fácánkibocsátás pl. a Blaskovics-pusztán jár káros következményekkel.
e) Erdők és egyéb fás növényzet (természetes és telepített erdők) A megye legkiterjedtebb védett
erdeit a Pusztaszeri-, Mártélyi- és Pitvaros puszták Tájvédelmi Körzetek illetve a Maros mentén
találhatjuk (5.3. táblázat).
5.3. táblázat Csongrád megye védett természeti területein elhelyezkedő erdők:
Erdőterületből
fokozottan Védőzóna (ha)
védett (magterület) (ha)
Tájvédelmi Körzetek:
Pusztaszeri TK
Mártélyi TK
Pitvaros puszták TK

89
28
5

2470
1239
5

Természetvédelmi Területek:
Makó-Landori TT
Erdőrezervátumok:
Sasér
Maros-hullámtér

Erdőterület (ha)

398

19,6
21,3

18,2
39,7

37,8
61

Az erdő, mint természetes életközösség, sokféle növény- és állatfajnak nyújt megfelelő
élőhelyet. Ezek védelme, megőrzése elválaszthatatlan az erdők védelmétől. Egyes fafajok
társulásai is jelenthetnek olyan természeti ritkaságot, amelyet védeni kell. A védelemnek ezen
kívül még számos oka lehet (pl.: erdei ökoszisztéma megóvása, a táj eredeti arculatának
fenntartása, tud. kutatás, stb.). A védett természeti terület vagy annak egy része lehet fokozottan
védett, ami azt jelenti, hogy a védelem csak különleges intézkedésekkel biztosítható. A védelem
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alatt álló erdők közül külön kategóriát képeznek az erdőrezervátumok, amelyek különlegesen
alkalmasak a természetközeli erdei életközösség, a biológiai sokféleség megőrzésére, az
erdőfejlődés kutatására.
Területünkön legjellegzetesebbek az ártéri, illetve homoki erdők, amelyek nagyobb
figyelmet igényelnének, lévén fontos részei a zöldfolyosóknak.
Az árterekre telepített tájidegen fák nem bírják a hosszú elárasztást, a jeges árvizeket. Ezért
célszerű lenne füzeseket, az ártéri ligeterdő fajait telepíteni, kerülve nemesnyár ültetvények
telepítését a puhafa-ligeterdők helyén. A kisebb kiterjedésű maradványtölgyesek fokozott
figyelmet érdemelnek. A települések közelében mindenütt nagy gondot jelent az illegális
fakitermelés. Vadeltartó-képesség szempontjából csak az ártéri és szikes vidéki erdőterületek
megfelelőek.
f) A mesterségesen létrehozott és fenntartott élőhelytípusok (pl. antropogén gyep, park,
arborétum, botanikus kert stb.) esetében gondot okozhat a védett objektum (pl. magányos fa Tápéi Vetye-háti nyárfa) elöregedése, illetve a fenntartásukhoz szükséges források szűkössége.
Az ásotthalmi ültetett erdőben kipusztulóban vannak a fekete nyárak.
5.2. Védelem alatt nem álló területek
A védelem alatt nem álló területeket azért tárgyaljuk, mert egy-egy így település
külterületén a nem védett, de természetvédelmi szempontokból jelentős területek (élőhelyek,
zöldfolyosók) gondjaira mutatunk rá természetvédelmi szempontokat figyelembe véve. A
helyzetértékelésnél ezeket a területeket műveléságuk szerint csoportosítottuk.
Csökkent a szántók, gyepek szőlők területe, növelve a művelés alól kivett területek és
erdők arányát. A természetvédelem szempontjából pozitívan értékelendő, hogy a műtrágya és
vegyszerfelhasználás 1989 óta kb. 35%-al csökkent. Sok esetben, az igazán természetes területek
teljes hiánya miatt, bizonyos fajok és életközösségek fennmaradása az extenzív gazdálkodástól és
területektől függ.
a) Vizes élőhelyek: Általános irányelvként elmondható, hogy a természetközeli vizes
élőhelyek jellegét megváltoztatni nem lehet, ezt részben a természet védelméről szóló törvény is
szabályozza (láp, szikes tó), másrészt az ott élő védett és fokozottan védett élőlények élő-,
táplálkozó-, búvóhelyének elpusztítása a fenti törvény alapján is tilos. Jelenlegi kedvezőtlen
állapotuk kialakulásában egyrészt az egyoldalú, csak gazdasági érdekeket figyelembe vevő
vízgazdálkodás, másrészt a látszólagos „értéktelenségük” miatti nem megfelelő hasznosításuk
(pl.: szeméttelep, anyagnyerő hely, öntözőgödör) eredménye.
- halastavak: Tisza vízzel és belvízzel feltöltött intenzív haltenyésztést szolgáló tórendszerek.
Működésüket gazdasági érdekek és természetvédelmi szempontok befolyásolják. Ez gyakran
vezet konfliktus helyzethez. További gondot okoz, ha a halgazdálkodást felhagyják, a tórendszert
megszűntetik. A halastavak működtetéséből adódóan a fészkelőhelyek gyakran megsemmisülnek.
A túlzott tápanyag bevitel a növényzet megváltozását okozza.
- mesterséges vízfolyások, víztározók: Állapotuk elhanyagolt, ugyanakkor a mederben és a
parton kialakult vegetáció mint zöldfolyosó működik. Az engedély nélkül épített víztározók,
öntözőgödrök (főleg a megye déli, délnyugati részén) megszüntetése indokolt.
- időszakosan vízjárta helyek: ez az élőhely típus részben átfed a mai állapotában száraz
gyepekkel, mert az utóbbi évtized szárazsága és a lecsapolások miatt nagyrészt elvesztették
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időszakos vízborításukat. Ezek fenntartása természetvédelmi szempontból nagyon fontos. A mai
belvizes szántók jelentős része – az utóbbi évek felszántásai miatt – ezek helyén alakultak ki.
- nádasok, mocsarak: Egy részük, mivel lápok átalakulásával alakultak ki a természet
védelméről szóló törvény alapján, ex lege védelmet élveznek. Eddig általános probléma volt a
nádas területek égetése, és fészkelési időben történő aratása, de ma márt ezeket a tevékenységeket
az új törvényi szabályozás kizárja.
- holtágak: Hosszú távú fennmaradásuk érdekében a holtágak hasznosítását a természet
védelméről szóló törvény szabályozza, mivel természeti terület kategóriába esnek (pl: a parttól
számított 50 m-en belül tilos építkezni). Erre a típusú élőhelyre a legnagyobb veszélyt az
idegenforgalmi hasznosítás jelenti (pl: parti zóna felparcellázása, fürdőzés, szennyvíz bevezetés,
horgászattal kapcsolatos haltelepítés).
b) Gyepek: Az utóbbi évek gyepfeltöréseinek következtében ez a művelési ág erősen
visszaszorult, ezért a megmaradt gyepek megőrzése elengedhetetlen feltétele a természetes flóra
és fauna fennmaradásának. A legelő típusú gyepeken (szikes gyepek) ’90-es években a legeltetett
állatállomány jelentős visszaesése miatt (juh állomány esetén 50%-os) általánossá vált az
alullegeltetettség.
Természetközeli kaszáló típusú gyepeken a védett növények magérlelése a túl korai kaszálás
miatt gyakran nem biztosított.
c) Szántók: Az állandó növényborítás alkalmat ad egyes értékes növény és állatfajok
visszatelepülésére. A kedvezőtlen adottságú területeken szántók helyén a gyepek helyreállítása
lenne szükséges. Ezen művelési ágú területek hasznosítása természetvédelmi szempontból csak
néhány helyen kritikus (pl. vizes élőhelyek parti zónájában). Bár a természet védelméről szóló
törvény erre is mond ki korlátozásokat (vegyszerhasználat 1000 m-es sávban tilos), de ennek
betartatása megfelelő felvilágosító munka és kompenzáció nélkül igen nehéz. Az extenzív
szántók fenntartása, mozaikosságuk megőrzése kívánatos. A parlagokra egyre több mezei
élőhelyekhez kötődő madárfaj települ be, ezért a parlagok fennmaradását ott kell majd támogatni,
ahol erre szükség van: ártéri területeken, vízfolyások mentén, extenzív szántók környékén.
Fontos, hogy az árterületek, hullámterek szántóit ne érje további vegyi terhelés, ne váljanak
intenzív gazdálkodás színterévé, illetve, hogy a táblaméretek ne változzanak.
5.3. Erdők
Az erdőknek – gazdasági jelentőségük mellett – egyre inkább felismert környezetvédelmi
és jóléti szerepük van. Az erdő védi a talajt, szabályozza a klímát és a vízháztartást, tisztítja a
levegőt, a felszíni és felszín alatti vizeket és élőhelyet jelent a vadon élő állat- és növényvilág
számára. Az utóbbi időben gyakran felvetődik a kímélettel kezelt erdők jelentős rekreációs
szerepe is.
A múlt század nagyarányú erdőirtásai, amelyek a kiterjedt árvízmentesítési és
folyamszabályozási munkálatoknak, a lakosságszám rohamos növekedésének, így a
mezőgazdaság terjeszkedésének és az ipar fejlesztésének következményeként jelentkeztek,
legsúlyosabban az Alföldet érintették. Az erdőterületek rohamos csökkenésével az Alföld
erdősültségi mélypontját az 1920-as évek elejére érte el. A két világháború közötti alföldfásítási,
majd II. Világháború utáni országfásítási programok és az utóbbi évtizedek erdőtelepítései
eredményeként jelentősen növekedett az erdősültség aránya Csongrád megyében is, amely 7,1%
az 1996. év január 1-i állapot szerint (5.4. táblázat).
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Az alábbi adatokat – ha más forrást külön nem jelöltünk – az Állami Erdészeti Szolgálat
által kiadott "Magyarország erdőállományának főbb adatai 1996." c. statisztikai adatgyűjtemény
Csongrád megyére – és részben Magyarországra – vonatkozó területi adataiból válogattuk.
Frissebb – megyékre összegzett – statisztikai adatok nem álltak rendelkezésünkre, de úgy
gondoljuk, hogy ezek a felmérések még megközelítőleg jól reprezentálják az aktuális állapotot is,
hiszen ebben az ágazatban a változások üteme igen lassú, évtizedekben mérhető.
5.4. táblázat Erdőterület, erdősültség és egyéb részlet területek alakulása
(1984. január 1. és 1996. január 1. között)
Egyéb
Erdősültség
Erdőterület
Közigazg.
részlet ter.
%
ha
Ter.
ha
ha

Csongrád m.
Alföld
Magyarország

426275
9303183

1984
24921

1996
30204
523300
1495307 1727261

1984
5,8
16,2

1996
7,1
12,2
18,5

1996
1586

Összes
erdőgazdálk.
célú
ha
1996
31790

134160

1861421

A megyében nagyobb erdők Ásotthalom, Ópusztaszer-Dóc-Sándorfalva és PusztaszerBaks térségében, valamint a Tisza és a Maros árterén találhatók. A táblázatból látható, hogy a
megyében az 1984-es állapothoz képest 21,2%-kal nőtt az erdőterület. A kimutatott összes
növekedés a növekedések és csökkenések eredője.
Tulajdonviszonyok, gazdálkodó csoportok
Az elmúlt évtizedben a tulajdonviszonyok átrendeződése az erdő tulajdonviszonyait is
mélyen érintette: a szövetkezeti csoporttulajdon átalakult magántulajdonná, az állami tulajdonú
erdő egy része pedig kárpótlási eljárás során került magánkézbe. A magánosítás folyamata még
ma sem zárult le véglegesen és ez rendkívül hátráltatja az erdőtelepítést. Az 1996. jan. 1-i
állapotnak megfelelő tulajdonviszonyokat az 5.5. táblázat mutatja be.
5.3.1. Elsődleges rendeltetések
Az 1997. jan. 1-én életbe lépett Erdőtörvényben előírt rendeltetési csoportosítás szerinti
területadatokat az 5.6. táblázat tartalmazza. Az adatok és a tapasztalatok alapján elmondhatjuk,
hogy a megye területén kiugróan alacsony a természetvédelmi, a talajvédelmi – a nagymértékű
deflációs veszélyeztetettség ellenére –, és a közjóléti (Szeged 10-15 km-es körzetében
gyakorlatilag nincs kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra alkalmas, azaz rekreációs funkcióval
rendelkező parkerdő) elsődleges rendeltetésű erdőterület. Az erdősávok jelentős részét, melyek
egyaránt ellátnak talajvédelmi és településvédelmi funkciókat, részben a mezőgazdaság
nagyüzemi átszervezésének idején, a nagyméretű, összefüggő parcellák kialakításával, másrészt
az elmúlt évtizedben – a tulajdonosváltás után – rövidtávú gazdasági célokért kivágták,
megszüntették.
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a/ Élőfakészlet
5.7. táblázat Élőfakészletek összesen és 1 ha erdőterületre eső értékek
Élőfakészlet
ezer m3

Csongrád m.
Magyarország

1986
2824
275367

1996
3944
314666

változás
1120
39299

1 ha erdőterületre eső
átlag
m3/ha
1996
131
182

b/ Fanövedék
Fanövedék alatt a faállományban egy adott időszak alatt létrejött fatérfogat gyarapodást
kell érteni. Az alábbiakban a folyónövedékre vonatkozó adatokat mutatjuk be (5.8. táblázat). A
folyónövedék a faállományok korától számított következő 10 éves időszakban várható
összfatermésének átlagos 1 évi növedékét kell érteni.
5.8. táblázat Folyónövedék összesen és 1 ha faállományra eső értékek

Csongrád m.
Magyarország

Fatermelési rendeltetésű
erdők folyónövedéke

Különleges rendeltetésű
erdők folyónövedéke

Összesen

Összesen

ezer m3/év

1 ha faáll.-ra
eső átlag
m3/ha/év

177
9588

8,3
7,6

Összes erdő folyónövedéke

ezer m3/év

1 ha faáll.-ra
eső átlag
m3/ha/év

Összesen
ezer m3/év

1 ha faáll.ra eső átlag
m3/ha/év

45
1905

7,2
5,4

222
11493

8,1
7,1

A megye összes folyónövedéke kis mennyiségű, a megyék rangsorában csak a 17.
megelőzve Jász-N.-Szolnok és Békés megyéket. Az 1 ha faállománnyal borított területre eső
folyónövedék értéke az országos átlag fölötti.
c/ Fahozam
Az új Erdőtörvény szerint az erdőt csak a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás
követelményei szerint szabad használni, azaz "...oly módon és ütemben lehet használni és igénybe
venni, hogy a gazdálkodási lehetőségek a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak, ...úgy,
hogy az erdő megőrizze biológiai sokféleségét, természetközeliségét, termőképességét, felújuló
képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban lévő
védelmi és gazdasági követelményeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi, egészségügyiszociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló szerepét." Az erdők
környezetvédelmi, közjóléti szerepének hangsúlyozása mellett az erdők fatermésének
hasznosítása fontos nemzetgazdasági érdek.
Fahozam alatt azt a fatérfogat mennyiséget kell érteni, amelyet az erdőből fakitermelés
révén kivesznek egy meghatározott időszakban. A fakitermelési lehetőségeket (terület és
fatérfogat) 10 évre az erdőtervek határozzák meg, erdőrészlet mélységben. az évenkénti
fakitermeléseket az Erdőfelügyelőségek engedélyezik érvényes üzemtervek (erdőtervek) alapján a
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gazdálkodóknak. Átlagosan az erdőtervi véghasználati lehetőségeket a gazdálkodók területben
79%-ban, fatérfogatban 80%-ban használták ki az elmúlt 10 évben.
Csongrád megyében a tényleges fakitermelési mennyiség 1995-ben 106 ezer m3 volt,
amely lényegesen alatta maradt a képződött folyónövedéknek (221 m3), azaz a kitermelés a
folyónövedéknek 48%-a, míg az országos átlag 53%-ot tett ki ebben az időszakban.
A hosszútávú országos fahozam-prognózis szerint a jövőbeni fahozam, kismértékű
erdőtelepítés esetén is, egyenletesen növekvő tendenciát mutat anélkül, hogy az élőfakészlet
vagyon csökkenne. Nagymértékű erdőtelepítés esetén a fahozam is, az élőfakészlet is meredeken
növekvő tendenciát mutat.
5.3.2. Termőhelyi adottságok
A megye erdőterületei az erdőssztyepp klímazónában három nagy erdőgazdasági
tájcsoportba tartoznak, ezek: Nagyalföldi homokvidék, Nagyalföldi ártér és lápvidék, Nagyalföldi
szikes vidék. A termőhelyek fatermőképessége a homok- és a szikes vidéken közepes (átlagban
8,8-9,5 m3/ha), míg az ártéri és lápvidékeken többségében jó (11,7 m3/ha).
5.3.3. A faállományok jellemző adatai
A faj(csoport)okra vonatkozó adatokat a 5.9. és 5.10. táblázatok tartalmazzák.
Megállapítható, hogy a megye erdőterületein a jellemző fafaj(csoport) a következők:
− őshonos fafajok: hazai nyár (15,3%), tölgy (11,3%), egyéb (17,4%); összesen 44 %;
Magyarország összesen: 57 %;
− nem őshonos fafajok: fenyő (23,8%), nemesnyár (18,4%), akác (13,8%); összesen 56 %;
Magyarország összesen: 43 %.
Az őshonos állományalkotó fafajok területi aránya a megyében kedvezőtlenebb képet
mutat, mint hazánk teljes erdőterületeire vonatkoztatva. A nem őshonos fafajok nagyrészt gyorsan
növő fafajoknak számítanak, amelyek viszonylag rövid életciklusuk alatt, megfelelő termőhelyi
viszonyok között, nagy fatermést képesek elérni. Termesztésüket legtöbb esetben gazdasági
érdekek indokolják.
A faállományok átlagos életkorával kapcsolatban ki kell emelni, hogy
− a megye faállományának átlagos életkor 20-30 év (MO. összes átlag: 40 év).
− a faállományoknak több, mint 70 %-a a 40 éves kort nem haladja meg. Ennek oka egyrészt a
folyamatos erdőtelepítések és erdőfelújítások végzése, másrészt a gyorsan növő, rövid
vágásfordulóval kezelt állományok nagy aránya. Az élővilág számára különleges terhelést ró a
rövid vágásfordulók alkalmazása, mivel így az erdők sokszínű tagozódása nem alakulhat ki, az
erdészeti munkák állandó ciklusa pedig folyamatos zavarást eredményez a zavartalan élőhelyet
igénylő fajok számára.
5.3.4. Erdőgazdálkodás célú területek vadeltartó-képessége
Az erdőben élő vad elválaszthatatlan része az erdei életközösségnek. A vadászat által
nyújtott jelentős gazdasági haszon mellett a túlzottan elszaporodott vadállomány az erdő
fenntartását is veszélyeztető erdei károk okozója lehet.
Vadeltartó-képesség (5.11. táblázat) szempontjából elmondható, hogy a homokhátsági
erdők az igen gyenge-gyenge-közepes kategóriákba tartoznak, míg az ártéri és szikes vidéki
erdőterületek inkább a jó-közepes kategóriákba, kiváló kategóriába csupán 1632 ha. terület
tartozik.
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5.3.5. Erdők egészségi állapota, károsítások
Az egyre intenzívebbé váló erdőgazdálkodás következtében csökken a természetes és
természetszerű erdők aránya, és nő a telepített, általában elegyetlen, ökológiailag kevésbé stabil
erdőállomány. Az erdőt érő kedvezőtlen hatások közül a megyében a legjelentősebbek:
légszennyezés, a talajvízszint változása, a mezőgazdasági kemikáliák helytelen használata, a
nehéz gépek használata, a helytelenül végzett fakitermelés és vadgazdálkodás, valamint a
természeti csapások (aszály, tűz, vihar, fagy, hó stb.). Ezek az abiotikus hatások felerősíthetik a
járványok, fertőzések hatásait.
Az Állami Erdészeti Szolgálatnál az erdők egészségi állapotáról, az erdőket ért
károsításokról három információs forrásból tájékozódhatunk:
−8 a 4x4 km-es Erdővédelmi Hálózat évenkénti felvételeiből,
−8 az erdőtervek állapotfelvételeiből,
−8 a folyamatban lévő erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyveiből.
a. Egészségi állapot
Az Erdő Egészségi Állapot Felmérő Hálózatának Csongrád megye területén 12 db.
mintapontja helyezkedik el, amelyeken az 1995-ben megfigyelt átlagos levélvesztési értékek a
következők:
− 8 mérőponton 10 % alatti;
− 1 mérőponton 10-20 %;
− 3 mérőponton 20-40 %.
A Nagyalföld erdőgazdasági tájegységeire és így a megye erdőterületeire is alacsonyabb
levélvesztés, kedvezőbb koronaállapot volt jellemző a vizsgált időszakban, bár meg kell jegyezni,
hogy viszonylag kevés mintafa esik a megye területére.
Az ország teljes erdőterületére vonatkozóan az egészségi állapotadatokat 10 éves
időszakra adják meg. Az 1986-1995 évi erdőtervi felvételek alapján a megyében túlnyomó
részben alacsony (0-5 %) károsodási fokozatú erdőterületek figyelhetők meg.
b. Vadkárok
A megyében az erdősítésekben keletkezett vadkárok az 1994/95. tenyészeti évben a
következők voltak:
– mennyiségi kár: 5,1 hektár
– minőségi kár: 9,2 hektár
A vizsgált években a szarvasra és az őzre esett a legnagyobb arányú károsítás.
5.3.6. Erdőtelepítések, fásítások
A két világháború közötti és a II. Világháború utáni erdőtelepítési, fásítási programok
lendülete – amikor a mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható, csak gazdaságtalanul
megművelhető földterületeken az ilyen területekkel bőven rendelkező termelőszövetkezeti és
állami gazdasági szektor telepített nagy mennyiségű (évi átlagban, országosan 15-20 ezer ha-t) –
az 1970-es évekre alábbhagyott és az 1990-ben bekövetkezett gazdasági rendszerváltás
következtében 1994-re elérte a mélypontot. Az 1991-ben elfogadott új erdőtelepítési programban
előirányzott évi telepítési tervektől messze elmaradnak a jelenlegi értékek, bár 1995-től gyengén
emelkedő tendenciára utalnak az erdőtelepítések mutatói.
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Az erdőtelepítés és fásítás olyan – állami támogatásból, saját forrásból vagy mindkettőből
megvalósuló – beruházás, melynek során nem erdő művelési ágú területen erdőt hoznak létre,
erdősávot, fasort vagy facsoportot alakítanak ki. Az 5.12. és 5.13. táblázatok az 1994-95.
tenyészeti év legjellemzőbb erdőtelepítési és fásításai adatait tartalmazzák a megyére. A használt
fogalmak és rövidítések magyarázata a következő:
Első kivitel: egy adott földrészletben az erdőtelepítés kezdő évében beültetett terület.
Célállománytípusok: T: tölgyfélék; CS+EKL: cser és egyéb kemény lombos (gyertyán, juharfélék, kőrisek, szilek, vadgyümölcsök); A: akác; NNY+FFÜ: nemes nyár-félék és fehérfűz;
HNY+ELL: hazai nyár és egyéb lágy lombos (pl. hársak, éger, nyír).
Befejezett: további pótlást nem igénylő erdőtelepítés.
Átfutási idő: azon évek száma, melyek alatt az első kivitelű erdőtelepítésből befejezett
erdőtelepítés lesz.
Csongrád megyére a közigazgatási területéhez képest jóval az országos átlag alatti,
alacsony erdőtelepítés jellemző. Kiemelendő továbbá, hogy sem védelmi, sem közjóléti
elsődleges rendeltetésű telepítés nem történt az adott időszakban, valamint a kezdő évben
beültetett területek 98 %-án nem őshonos fafajt telepítettek. A befejezett erdőtelepítéseknek is
csak 22 %-a történt őshonos fafajjal.
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5.5. Táblázat Erdőterületek megoszlása (1) és erdőgazdálkodás célú területek (2) megoszlása gazdálkodó csoportok szerint Csongrád megyében
EG
RT-ok

MG
RT-ok

VIZ. Többi
IG. állami

(1) 14814 1090

930 277

(2) 15830 1125

993 410

Össz.
állami

1711
1
1835
8

Közösségi

Össz.
Köztul.

Társult Egyé Össz. Rendemagán ni
magán zetlen
gazd.

Mindössz.

ha
813

17923

30204

971

19329

8551 370
8
8684 373
9

1225 21
9
1242 38
3

31790

EG RT-ok - Erdőgazdasági rt.-ok
MG RT-ok - Mezőgazdasági rt.-ok
VÍZ. IG. - Vízügyi Igazgatóságok

5.6.A. Táblázat Erdőgazdálkodás célú területek megoszlása elsődleges rendeltetés szerint Csongrád megyében és Magyarországon, hektárban
Faterme- Szaporító
lési
anyag t.

Cs. 23543
110
M.
MO. 1357698 5020

Vadgazdálkodási

Gazdasági
erdő

Településvéd.

Termé- Talajszet véd. véd.

342

ha
106

2105

62706

164319 27253 261774

424

24077

12411

1375129 7496

Egyéb Védelvédel- mi
mi
összes

Közjó- Erdőrezer Egyéb
léti
-vátum
rend.
erdő

Erdő
összesen

2339

540

99

596

30204

42258

9468

38632

1727261

4892

5.6.B. Táblázat Erdőgazdálkodás célú területek megoszlása elsődleges rendeltetés szerint Csongrád megyében és Magyarországon, %-ban
Fatermelési Szaporítóa. t.

Cs. 77,9
m.
MO. 78,6

Vadgazdálkod.

Gazdasági
erdő

Településvéd.

Termé-szet Talaj
véd.
véd.

Egyéb Védelmi Közjóléti Erdőrezervédelmi összes
erdő
vátum

Egyéb Erdő
rend. összesen

7,0

7,7

16,2

1,8

0,3

2

100,0

9,5

1,6

15,2

2,5

0,5

2,2

100,0

0,4

1,4

79,7

1,1

%
0,4

0,3

0,7

79,6

0,4

3,7
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5.9. Táblázat fafaj(csoport)ok szerinti területmegoszlás, ezer hektárban
Tölgy

Cs.
m.
MO.

Cser

Bükk

Gyer- Akác
tyán

3,2
359,0 184,4 103,4

97,3

E.
kem.
l.

3,9

2,2

327,4

64,5

Nemes Hazai
nyár
nyár
ezer hektár
5,2
4,3
111,4

45,6

Fűz

Éger

E. Erdei Fekete Egyéb Összes
lágy fenyő fenyő fenyő
l.

2,6

0,1

2,4

22,7 47,4

20,5 148,2

4,3
68,7

28,2
30,4

1630,9

5.10. Táblázat fafaj(csoport)ok szerinti területmegoszlás, %-ban
Tölgy Cser

Cs. m. 11,3
MO.
22,0

11,3

Bükk Gyer Akác E.kem. Nemes Hazai Fűz
-tyán
l.
nyár
nyár
ezer hektár
13,8
7,8
18,4
15,3
9,2
6,3
6,0 20,1
4,0
6,8
2,8
1,4

Éger E.lágy Erdei
l.
fenyő
0,4
1,3

2,9

8,5
9,1

Fekete Egyéb
fenyő fenyő
15,3
4,2

1,8

Összes

100,0
100,0

5.11. Táblázat Erdőgazdálkodás célú területek megoszlása vadeltartó-képességi osztályok szerint
Erdőgazdálkodás
célú terület

Nincs
vadeltartóképesség

Vadeltartó-képességi osztályok

igen
gyenge

gyenge

közepes

jó

Kiválóra
redukált
terület

31790
1861421

2111
62698

3516
159957

8747
550171

9646
759882

6138
250910

Fenntartható
szarvasegység

%
52,0
53,0

db
571
33233

kiváló

hektár
Cs. m.
MO.

Red. ter.
az összes
ter.
%ban

1632
77803

16532
986520
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5.12. Táblázat Erdőtelepítések, fásítások Csongrád megyében az 1994/95. tenyészeti évben

Cs. m.
MO.

gazdasági
127
3687

védelmi
423

közjóléti
70

együtt
127
4180

Első kivitel (hektár)
T
CS+EKL
2
257
466

A
76
1991

NNY+FFÜ HNY+ELL
49
1113
184

Fenyő
169

Befejezett (hektár)
CS+EKL
A
NNY+FFÜ HNY+ELL
2
154
102
84
216
1925
1697
710

Fenyő
51
989

5.13. Táblázat Erdőtelepítések, fásítások Csongrád megyében az 1994/95. tenyészeti évben

Cs. m.
MO.

Sikeresen erdősült
hektár
%
398
71
18287
73

Hátralék
hektár
1
2976

együtt
395
6265

T
2
819
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5.4. Az élővilággal kapcsolatban felmerülő további, általános gondok
a) A védett értékek bemutatása, a természetvédelem népszerűsítése nem megfelelő.
b) Károsodott élőhelyek rekonstrukciós feltételei nem biztosítottak.
c) A vadállomány egy része csökkenőben van (nyúl, fogoly) a kevesebb vadbúvó, a
csökkenő vízfelület, erdőfoltok miatt. Kedvezőtlen, hogy a vadállomány egyre inkább
elfiatalodott.
d) A tanyás gazdálkodási mód a biológiai diverzitás megőrzése mellett, mint alapvető táji
egység is jelentős. Nagy gondot jelent a tanyák elhagyása, hagyományos életforma
feladása, állattartás megszűnése, az újonnan megjelenő specializáció, intenzifikáció illetve
a gazdálkodási ismeretek átalakulása.
e) A jelenleg védett magterületek képezhetik egy ökológiai hálózat fő elemeit. Állapotuk,
fejlesztésük és védelmük térségi és nemzetközi kapcsolódások függvénye, s csak
koordinációval lehet eredményes.
f) A Tiszán 2000. februárjában levonuló ciánszennyeződés hosszú távú károkat okozott a
vízi élővilágban, amelynek hatásai még nem pontosan ismertek.
5.5. A megye agrár ágazathoz tartozó élővilága
A megye környezeti állapotát és környezetfejlesztési programját meghatározó módon
befolyásolja az agrár ágazathoz tartozó élővilág.
a) A megye több mint 3/4-ed része művelés alatt áll (5.14. táblázat), sőt az összes
területnek mintegy 61 %-a szántó. A szántóterületek nagy részét (62%) gabonafélék foglalják
el. Az ipari növények és a takarmányfélék további 12-12%-al részesednek a vetésterületből. A
zöldségfélék közül kiemelkedő nagyságú területen termesztenek vöröshagymát, zöldpaprikát,
paradicsomot és fejes káposztát. A gyümölcsösök közül legnagyobb területet az alma és
őszibarack foglal el (a gyümölcsösök 63%). Megállapítható, hogy:
•
szántóként hasznosítanak sok olyan területet, amelyen gazdaságos szántóföldi termelés
alig végezhető,
•
a növénytermelésben a tájjelleg sokszor nem érvényesül a kívánt módon,
•
ugyanakkor az átlagosnál kedvezőbb adottságú területeken a mezőgazdasági művelés
intenzitása az adottságok alatt marad.
5.14. táblázat: Csongrád megye földterületének művelési ág szerinti megoszlása
Művelési ág
Szántó
Kert
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep
Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termőterület
Művelés alól kivett
terület

1980
266 683
8 502
5 553
7 313
64 181
352 232
36 738
2 792
2 392
394 154
43 483

1990
265 183
9 495
4 195
6 426
60 187
345 486
39 537
1 687
3 354
390 064
46 050

1998
268 633
1 738
3 762
5 120
58 644
337 897
41 486
1 755
3 600
384 738
58 184
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b) A megyében igen jelentős baromfi- (398 ezer db) és sertésállomány (172 ezer db)
található. A szarvasmarha és juhtenyésztés háttérbe szorult. Sajátosságok:
• egyre szaporodnak a kisebb állattartó telepek, amelyek kontrolálatlan trágyalerakásuk
miatt gyakran nagy terhelést jelentenek a környezet számára,
• a nagy állattartó telepek egy részének hulladék tárolása nem megoldott,
• az állattenyésztés valamennyi ágazatánál a hatékonyság nem megfelelő, a minőség sem
kielégítő,
• a fajlagos árbevételi mutatók alacsonyak.
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6. Táj
Az elmúlt évszázadokban az emberi tevékenység hatalmas mértékben átformálta
nemcsak az egykori természetes tájat, hanem az ember által kialakított és hosszabb idő után
táji jellemzőként tudatosult arculatot is. A folyók, a tartós vízborítás alatt álló árterületek, az
elhagyott folyó mederek, a puszták, a ligeterdők, majd később a kunhalmok, a tanyavilág, a
szabályozások során létrejött holtágak, szikes gyepek mind tájképi jelentősséggel bírnak
pragmatikus világunkban.
a) Az ember által erősen szabályozott viszonyok között (például ármentesítés,
urbanizálódás, mezőgazdasági és ipari tevékenységek) a tájértékek sokszínűségének
folyamatos csökkenése figyelhető meg. A vízjárta területek visszaszorulnak (természetes
feltöltődés, vízmentesítés), kunhalmokat, egyes szikes pusztákat beszántanak, tanyákat
lebontanak, stb.
b) Az átalakított tájban egyre inkább a mérnöki létesítmények (utak, csatornák, gátak,
épületek, telefontornyok, stb.) és a mezőgazdasági területek dominálnak, ami a tájesztétikai
érték csökkenését, illetve a sajátos táji jegyek elvesztését eredményezi. Az emberi hatások
nem ritkán a kedvezőtlen természeti folyamatokat is felerősítik (pl. defláció).
c) A egykori tájat többé-kevésbé jellemző természetvédelemi területekben egy
kényszerű maradék-elv érvényesül.
7. Települési környezet
A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi rendszer,
amelynek alapvető funkciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi
szükségletek kielégítése (Nemzeti Környezeti Program).
Az urbanizált területek többsége túlnyomó részt belterületen helyezkednek el és
adottságuk, jellemzőjük alapján szabályozásuk a helyi önkormányzat hatásköre.
E rendszer állapotának főbb jellemzői Csongrád megyében, ill. a megye kistérségeiben
a következők:
a, A nagyarányú lakóterület-növekedés, elsősorban a Szegedet körülvevő településeken
(Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó, Domaszék, Újszentiván, Deszk) következett be a 90-es
években (szuburbanizáció jelensége). A belső lakóhely övben csökken a lakososság, nő az
üresen hagyott lakások száma. Az utcafront, a homlokzatok állapota romlik, a belső terek,
udvarok felújítását a lakástulajdonosok nem tudják finanszírozni. A nem lakott lakások aránya
a bel- és külterületeken közelítőleg 5 %-os (Szegeden is).
b, A korábban kertes, családi házas övezetben (Szeged - Alsóváros, Móraváros) a
társasházi építkezés egyre gyakoribb, amely jelentősen megújítja a városrész arculatát
(csökken a komfortos, komfort nélküli, leromlott állapotú házak száma), ugyanakkor a túlzott
beépítés miatt csökken a nyílt talaj vagy zöldfelületek mérete.
c, A belterületi lakóterület növekedésével egyidejűleg jelenleg is folytatódik a
külterületi lakás- és lakosságszám csökkenése, mely a szórványtanyák felszámolódását, ill. a
csoportos tanyák ritkulását jelenti. A megye községeiben az alábbiakban a legnagyobb
mennyiségű és arányú a külterületi lakás: Balástya, Domaszék, Csengele (mintegy kétharmad
részben), követi Zákányszék, Szatymaz, Ruzsa, Ópusztaszer, Felgyő (60 % körüli aránnyal),
majd Ásotthalom, Öttömös, Tömörkény, Nagytőke, Csanytelek, Eperje, Zsombó települések
50 % körüli értékkel. E községek külterületi lakásai közül a vezetékes vízzel való ellátottság
különösen nagy arányú Csanytelek, Zsombó és Szatymaz külterületén, nagyobb szobaszámúak
a lakások Zsombón és Csengelén, valamint vezetékes gáz is van Zsombó, Szatymaz és
Zákányszék jónéhány külterületi lakásában.

60

d, Az ipari tevékenység változásával számos ipari létesítmény funkció nélkül maradt.
Az újrahasznosítás részben megindult, a városokban rekonstrukció vagy elbontás után teljes
újjáépítés révén egykori, jelenleg használaton kívüli raktárak, üzemcsarnokok kapnak
kereskedelmi és szolgáltatói funkciót.
e, Elsősorban a nagyobb városokban, a korábban a belterületen lévő ipari
létesítmények ill. az újonnan megtelepülő társaságok számára ipari parkokat hoznak létre. A
megszűnő létesítmények hasznosítása számos környezeti problémát vet fel (pl. a
törmelékanyag elhelyezése, kármentesítés, stb.).
f, A megfelelő nagyságú belterületi beépítetlen telkeken elindult a bevásárló és
szolgáltató központok (Metro, Tesco, Cora, Plaza, stb.) építése, működése, amely számos
környezeti problémát vet fel (forgalom, zaj- és levegőszennyezés növekedése), másrészt
jelentősen csökkenti az új zöldfelületek kialakításának lehetőségét.
g, A 60-as, 70-es években épült lakótelepek épületállományának leromlása, ebből
következően a felújítás nagy terhet jelent mind a lakástulajdonosok mind a helyi
önkormányzatok számára. A villamos energia, a gáz- és vízfogyasztás szempontjából nagy
hatással bír a közös mérőrendszerek egyedivé történő alakítása.
h, A településeket elkerülő utak hiányában a közlekedési forgalom megnövekedésével
együtt járó környezeti hatások (zaj- és légszennyezés, balesetek előfordulási gyakorisága, stb.)
a belterületeket érintik, s egészségügyi következményekkel járó településkörnyezeti
problémákká váltak.
i, A települési zöldfelületek aránya nem éri el a szükséges mértéket, különösen kevés a
belterületi parkok, erdők száma. Néhány településen azonban országosan is kiemelkedő a
parkfelületek nagysága. Csongrádon 697 ezer m2 zöldfelület van, egy lakosra mintegy 32 m2
jut, ugyanakkor Hódmezővásárhelyen a gondozott zöldfelület nagysága 632 ezer m2, az egy
főre eső zöldfelület 14 m2.
8. Épített környezet
Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, ill.
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolgálja. Az épített környezet - az épület, az építmény,
építményegyüttes, a tér, az utca, a település - állapotával kapcsolatos fő problémák Csongrád
megyében, ill. a megye kistérségeiben a következők:
a, Csongrád megye teljes területéből (426 ezer ha, az ország területének 4,6 %-a) az
ún. kivett terület közel 56 ezer ha. A megye községeinek, városainak belterülete pedig
összesen több mint 22 ezer ha. A megye termőterülete 1980-97 között 2,7 %-kal csökkent, a
belterületek aránya 4,8 %-ról 5,1 %-ra emelkedett.
b, Településenként változó a kivett terület és a belterület nagysága és aránya. Szeged
(30%) mellett a szűkhatárú Nagylakon, az ország egyik legforgalmasabb határátkelőhelyén
magasabb (41%) a művelés alól kivont terület hányada. A városok közül
Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Makón és Csongrádon viszonylag jelentős (városonként 3-6
ezer ha) a kivett terület, aránya azonban a nagykiterjedésű határ miatt lényegesen nem
nagyobb (10-17%) mint a községek esetében.
c, Az épületállomány döntő többsége a városok és a községek 22 ezer ha-os
belterületén összpontosul, aminek legnagyobb része lakóépület. A megye lakó- és részben
középületeit az elmúlt 100-120 évben, különösen pedig az utóbbi két-három évtizedben
emelték. A XIX-XX. sz-i épületek, ill. a korábbi évszázadokból fennmaradt műemlékek
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megőrzése részét képezi a vonzó, kulturált épített környezetnek, aminek kialakításához még a
természet- és környezetvédelmi feladatok megoldása is kapcsolódik, valamint az
idegenforgalomban is jelentős tényezőként tartják számon.
d, Csongrád megyében a lakásállománya 1998-ban 182578 volt. A növekedés 1990 óta
7 ezer körüli, a gyarapodás üteme visszaesett, 1970 és 90 között ugyanis mintegy 20 %-kal
emelkedett a lakások száma. Csongrád megye az 1971-et követő másfél évtizedben
kiemelkedő helyet foglalt el az országban, így a délkelet-alföldi megyék között is a lakásépítés
terén. Ezekre az évekre esett a megye népesebb városaiban a lakótelepek átadása. Az 1986-ot
követő évtizedben az épített lakások száma alapján Csongrád megye már a középmezőnybe
került, és innen máig sem tudott kimozdulni. Az új lakások száma 1997-ben 654, 1998-ban
499 volt. Az üres lakások száma mintegy 11,5 ezer.
8.1. táblázat: Lakáshelyzet Csongrád megye kistérségeiben 1998-ban
(Területi statisztikai évkönyv, 1999)

Lakásállomány
100 lakásra jutó lakos
Épített lakások száma
ebből 4 és több szobás %
Épített
lakások
1000
lakosra
Épített
lakások
átl.
alapterület m2
100 épített lakásra jutó
megszűnt lakás
1990-1998 közt épült
lakások az 1998. évi
lakásállomány %-ban

Csongrádi

Hódmezővá
sárhelyi

Kisteleki

Makói

Mórahalmi

Szegedi

Szentesi Összesen

11648
214
21
14,3
0,8

24408
247
20
25,0
0,3

8976
216
34
35,3
1,8

22781
222
17
35,3
0,3

7721
218
15
26,7
0,9

87862
231
373
14,5
1,8

19182 182578
239
230
19
499
26,3
17,8
0,4
1,2

98,1

108,8

119,8

128,2

120,0

86,6

110,6

93,6

4,8

100,0

2,9

58,8

13,3

7,5

10,5

12,8

3,3

3,3

4,2

1,9

5,1

6,8

3,6

5,0

8.2. táblázat: Közműellátás Csongrád megye kistérségeiben 1998-ban
(Területi statisztikai évkönyv, 1999)

Vezetékes gázt fogyasztó
háztartások 1000 lakosra
Egy háztartási fogyasztóra
jutó
évi
fogyasztás
vezetékes gáz (m3)
Egy háztartási fogyasztóra
jutó
évi
fogyasztás
villamos energia (kWh)
Közüzemi
vízhálózatba
kapcsolt lakások aránya, %
Közüzemi
szennyvízcsatorna
hálózatba kapcsolt lakás %
Egy
km
közüzemi
vízhálózatra jutó közüzemi
szennyvízcsatorna hálózat
(m)
Egy lakosra jutó évi
vízfogyasztás (m3)

Csongrádi

Hódmezővá
sárhelyi

Kisteleki

Makói

Mórahalmi

Szegedi

Szentesi Összesen

336,3

304,9

253,0

312,6

213,4

399,7

275,2

344,1

1325,4

1270,2

1367,7

1356,2

1365,8

1001,4

1439,3

1151,8

1583,2

1750,6

2317,8

1953,3

2547,6

1696,7

1829,2

1805,4

81,6

90,5

63,2

93,1

53,1

94,2

88,9

88,9

15,7

29,0

3,7

9,4

16,2

55,1

22,9

36,0

118,8

305,1

134,3

44,0

313,1

356,8

244,2

248,5

32,0

30,0

28,5

34,9

24,3

51,6

32,5

41,1
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e, A megyei környezetvédelmi beruházások döntő része a szenny- és használtvízkezelésre (2405 m Ft), hulladékkezelésre (585 m Ft) fordítódott, míg a táj- és
természetvédelmi (30 m Ft), a zaj- és rezgésvédelmi (26 m Ft), ill. a kutatás-fejlesztési
beruházásokra (0 !! Ft), az összes környezetvédelmi beruházások 1,6 %-a jutott 1998-ban.
f, A XVIII-XIX. századtól az Alföld nagy részére jellemző tanyák Csongrád megye
településszerkezetének sajátos elemeivé váltak. Míg a hatvanas éves politikai-gazdasági
változásai a Tiszaháttól keletre eső térségekben csaknem felszámolták a tanyavilágot, addig a
Homokhátság zöldség- és gyümölcstermelő tanyái, amelyeknek többségéből az 1945 utáni
évtizedekben új tanyaközségeket szerveztek a hetvenes évektől szinte újjáéledtek. Fontos
lenne, hogy az épülő vagy újjáépülő tanyák, tanyacsoportok a mai kor infrastrukturális
követelményeihez igazodva megőrizzék a korábbi időszakra jellemző sajátos, táji építészeti
hagyományokat (Csongrád megye területfejlesztési koncepciója, Helyzetelemzés).
A külterületi népesség 7 településen haladja meg az 50 %-ot (Ásotthalom, Domaszék,
Ruzsa, Zákányszék . Mórahalmi kistérség, Balástya, Csengele - Kisteleki kistérség, Szatymaz
- Szegedi kistérség). Kültelken él a megyei lakosság 10 %-a.
Csongrád megye lakásállományában jelentős hányadot képviselnek a tanyák, ill. a
településhálózatban az ún. tanyaközségek. Az évtized elején 19,5 ezer külterületi lakást
(tanyát) tartottak nyilván, ami a teljes lakásállomány 11,2 %-a. A népességből pedig majdnem
minden tizedik (37,4 ezer fő) élt külterületen. Elsősorban a Tiszától nyugatra, az intenzív
gazdálkodást folytató homokhátsági településeken a hetvenes-nyolcvanas években nemcsak a
régi tanyákat újították fel, hanem korszerű, új épületeket is emeltek a külterületeken. A tanyák
többségére már eljutott a villany, legalább negyedük vezetékes vízzel, ill. minden nyolcadiktizedik tanya vezetékes gázzal rendelkezik. A külterületi lakóépületek külső megjelenése
között talán még nagyobb az érzékelhető ellentét, mint a belterületek között.
A külterületi lakott helyeken kivételesen találhatók komfortos, netán összkomfortos
tanyák. Jellemzően a tanyavilágot komfort nélküli épületek alkotják. Mindez alacsonyabb
életszínvonalat feltételez az ott élők vonatkozásában, de állampolgári jogon a tanyasit is
ugyanazok a szolgáltatások (energiaellátás, járható út) illetik meg, mint a belterületen élőt.
Ezek igénybevétele többletterhet ró a külterületen élő emberre és az önkormányzatra egyaránt.
A vezetékes ivóvízellátást a legtöbb önkormányzat nem tudja biztosítani. Az
egészséges ivóvíz kiszállítása a lakótanyákhoz a nagy kiterjedésű külterületre tekintettel
lehetetlen, így a tanyasi rákényszerül fúrt vagy ásott kútból jellemzően szűrés nélkül
biztosítani az ivóvizet.
A közvilágítás kiépítése a teljes tanyavilágban megoldhatatlan. Mindössze néhány
községben biztosított a lakott tanyák 100%-os villanyellátása. A megye becsült
tanyavillamosítási igénye 3500 tanya körül mozog.
Néhány településen ugyanakkor jelentős nagyságú a külterületi gazdátlan
villanyhálózat, melynek elavultsága, érintésvédelme életveszélyes körülményeket teremthet.
A vezetékes gázellátás és a telefonhálózat kiépítése nem kötelező önkormányzati
feladat, de megvalósítása és igénybevétele a tanyai lakos számára többletkiadást jelent a
belterületen élő hasonló jellegű költségéhez képest.
A külterületi utak jellemzően földutak, - e térség domborzati adottságainak
megfelelően homokos talajúak - melyek az időjárástól függően télen az esőzés, havazás, míg
nyáron homokfúvás miatt jelentős karbantartásra szorulnak. Az Ötv. alapján ezek fenntartása
az önkormányzatot terhelik.
A hulladékszállítás az önkormányzat rendeletében szabályozott kötelező
közszolgáltatás, de a külterületi úthálózat kiterjedtsége miatt a tanyavilág számára nehezen
megvalósítható.
A szennyvízelvezetés csak kivételesen és részlegesen oldható meg a külterületi térségben.
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g, Műemlék
Az épített környezet védelme, annak funkcionális és esztétikai fejlesztése, ill.
tájjellegének fenntartása a régió-imázs és marketing, továbbá a turizmus szempontjából
szintén fontos feladat. A tájspecifikus építészeti műemlékeknek a természeti értékekkel
harmonikus egységet kell képeznie a fenntartható vidékfejlesztést szolgálva.
A megye védett műemlékekben szerény jelentőségű. Főként történelmi városokban
(Szeged, Hódmezővásárhely, stb.) maradtak fenn. Az összes műemlék alig egytizede található
falusias, kisvárosi környezetben. A tanyavilág és a kistelepülések döntően mezőgazdasági
(helyi érdelemre érdemes) környezeti emléke javarészt feltáratlanok.
Jelentősek a mezővárosi, Tisza-vidéki helyi értéket képviselő fennmaradt építmények,
gazdálkodási létesítmények.
A megye legfontosabb védendő értékei (táblázat):
A kunhalmok a mai épített környezet arculatát történeti szempontból meghatározó
objektumok, melyek az 1996. évi LIII. tv. 23. § (2) bekezdése alapján védelem alatt állnak.
A csekélyszámú középkori épületmaradvány (szegedi várrom, alsóvárosi ferences
templom) állagmegóvása, felújítása jelenleg is folyik.
A XVIII-XIX. századi, zömében egyházi épületek, amelyek közül több korabeli vagy
pedig néhány évtizeddel későbbi városképi együttes része (hódmezővásárhelyi Református
Öregtemplom, makói Református Újtemplom és a Szent István-templom, a pitvarosi
Evangélikus templom, a mágocsi kastély, a dorozsmai szélmalom, stb.).
Főleg a XIX. sz. második felében és a 1900-as évek elején épült városnegyedek,
épületegyüttesek. (Szeged árvíz után épült Belvárosa, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes
központi részei.)
Az „ősi” életmódhoz (halászathoz, földműveléshez, pásztorkodáshoz) kapcsolódó
építmények, épületegyüttesek és egyéb emlékek (csongrádi régi Belváros, szegedi és tápéi
XIX. századi parasztházak, Hódmezővásárhely, Makó és Szeged környéki tanyák).
Nemzeti emlékhelyünk: Ópusztaszeri Történeti Emlékpark.
A térség épített környezetében három övezetet különböztethetünk meg a
rétegzettség szempontjából (Csongrád Megyei Területrendezési Terv)
Történeti rétegzettség és kapcsolatrendszerük alapján együttes védelmet igénylő
települések
A megye észak-déli tengelyében átfolyó Tisza mentén található nagyvárosok alkotják
ezt az övezetet. A megye északi részén Csongrád, Szentes várospárt, a déli részen Szeged,
Hódmezővásárhely, Makó városhármast alkot.
A csongrádi belváros (Halászfalu) területi műemléki védettséget élvez, Szentes udvaros halmaz településmagjával - jellegzetes alföldi parasztváros.
Szeged tervezett körutas, sugárutas szerkezetével, elsősorban belvárosi neoreneszánsz,
eklektikus, szecessziós, romantikus, klasszicista lakóházaival, iparos, kereskedő
polgárházaival őrzi a XIX. sz. második felének építészeti arculatát.
Hódmezővásárhely - „parasztváros” - sajátos kultúrájú, az egykori Hód-tó formáját
ma már csak városszerkezetében őrző, hatalmas külterülettel rendelkező alföldi város,
elsősorban XVIII-XIX. sz-i műemlékekkel.
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Makó ma is őrzi folyó menti jellegét udvaros halmaz településmagjával (Kálvin tér
műemléki környezete).
Településszerkezeti hasonlóság következtében együtt kezelendő települések
Az övezetet a XVIII-XIX. sz-i betelepítések során, az egységes tervek alapján
létrehozott sakktábla alaprajzú telepített falvak alkotják, melyek főleg a megye délkeleti
részén találhatók. Értékük az egységes településszerkezetben rejlik.
Tájképi értékük miatt együtt kezelendő települések
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területére esik Csanytelek, Baks, Ópusztaszer, Dóc
és Sándorfalva. Ezekhez nyugatról Kistelek kapcsolódik.
Előbbiek az épített környezet, a táj és a település harmonikus kapcsolatának igénye,
míg Kistelek főleg településszerkezeti sajátosságai miatt érdemel kiemelt figyelmet.
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8.3. táblázat: Épített környezeti értékek kistérségenként kategóriák szerint Csongrád megyében
(Forrás: Csongrád megye területrendezési terve, program, Váti Kht., Országos Műemlékjegyzék)
kistérség

Középület

Csongrád
megye

Egyházi
épület
43

26
Csongrádi

0
centrum
település
többi
település

(3)

Hódmezővásárhelyi

3

(3)

Makói

Mórahalmi

(5)

Kisteleki

(5)

Szegedi

Szentesi

(7)

35

0

1

39

35

0

1

38

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

1

1

1

4

5

1+1

23

3

6

1

0

2

3

4

1+1

20

0

1

0

0

0

1

1

0

3

10

4+1

2

1

1

4

0

26

4

8

0

2

1

0

0

0

15

0

2

4+1

0

0

1

4

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

2

6

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

2

5

16

34

34

5

13

1

0

87

18

15

34

34

5

12

1

0

85

0

1

0

0

0

1

0

0

2

1
centrum
település
többi
település

1
1

18
centrum
település
többi
(17)
település

0
0

0
centrum
település
többi
település

10+2

Egyéb népi jellegű Jelentős régészeti ÖSSZES VÉDETT
épület
emlék, rom
MŰEMLÉK
16
3+4
201

0

0
centrum
település
többi
település

Parasztház,
halászház
55

2

4
centrum
település
többi
(14)
település

0

Szobor, emlékmű

0

3
centrum
település
többi
település

Kastély és Polgárház,
kúria
bérház
9+5
39

5

2

2

2

2

6

2

24

1

4

2

2

1

1

3

1

14

0

1

0

0

1

1

3

1

10
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9. Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései
Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései a bonyolult
kapcsolatrendszer miatt nehezen értékelhetők.
A települési térszerkezet, a települési és épített környezet állapota, az infrastrukturális
ellátottság, a jövedelmi viszonyok, az életmód számos egyéb tényezőt figyelembe véve mind
együttesen befolyásolják az emberi egészség alakulását.
A megye 10 ezer főnél nagyobb településein a népesség 67 %, a 2 ezer főnél kisebb
településeken pedig a népesség 6,6 %-a él. Ez az egészségügyi ellátó rendszerre sajátos
feladatot ró, ha meg akar felelni az esélyegyenlőség követelményeinek.
a, A térség klimatikus, domborzati, talaj adottságainak megfelelően a megyét a
mezőgazdasági kultúrák jellemzik. A megye erdősültsége 9,6 %, ami az országos átlag alatt
van. A szántóterületek aránya magas (99 %). Egészségügyi szempontból lényeges kérdés a
parlagon hagyott területek gyommentesítése.
A külterületeken a védő fasorok megszüntetése miatt felerősödő szélerózió, a
nagyvárosokban az ülepedő por, a sajátos mikroklíma (városi hőszigetek, légszennyezés) okoz
elsősorban légzőszervi, hurutos, allergiás és daganatos betegségeket.
Egyes megbetegedések, mint pl. a különböző daganattípusok (tüdőrák), vagy a tbc
kialakulásában részben a környezeti ártalmak okolhatók. Mindenképpen tanulságos, hogy a
megelőzés aktív eszközeként tartott tüdőszűrő-vizsgálatok száma közel egyharmadára
csökkent az elmúlt 20 évben a megyében.
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9.1. ábra: Tüdőbeteg gondozók betegforgalma és a röntgen szűrések száma Csongrád
megyében (Csongrád megye statisztikai évkönyve 1998)
Az 100 ezer lakosra jutó új asthmás betegek száma Csongrád megyében - 128,2 meghaladja mind a dél-alföldi - 108,4 -, mind az országos átlagot - 114,0. Ugyanez figyelhető
meg a bronchitises új betegek területi vizsgálatakor.
Az utóbbi néhány évben a tbc-s megbetegedések száma ismét emelkedett, míg 1990ben 485 új beteget vettek nyilvántartásba, 1996-ban már 641-et. Határozottan és folyamatosan
emelkedik a tüdőrákos betegek száma is, a nyilvántartásokban majd kétszer annyian
szerepeltek, mint 1980-ban.
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Bár elsősorban a higéniás körülményekre és a technológiai fegyelem betartására
vezethető vissza a szalmonella megbetegedések kialakulása, mégis itt érdemes felhívni a
figyelmet arra, hogy Csongrád megye harmadik a 100 ezer lakosra jutó megbetegedések
számát figyelembe vevő listán Vas (385) és Veszprém megye (338) után 317
megbetegedéssel. Ugyanakkor kedvező a helyzet a egyéb fertőző megbetegedések, mint pl. a
kullancs-encephalitis terén (1 bejelentett beteg 1997-ben).
b, Kistérségi szintre csak átfogó adatok állnak rendelkezésre, melyek általános
tendenciákat mutatnak:
Kistérség

Csongrádi
Hódmezővásárhelyi
Kisteleki
Makói
Mórahalmi
Szegedi
Szentesi
KISTÉRSÉGEK
ÖSSZESEN
Országos

Lakónépesség
változása
1990-hez, %

Élveszületés Halálozás
Természetes
1000 lakosra 1000 lakosra szaporodás
ill. fogyás
1000 lakosra

-6,2
-4,3
-2,5
-4,7
-0,7
-4,1
-4,1
-4,1

8,5
9,0
8,8
8,1
9,7
9,7
9,2
9,2

18,3
14,3
16,1
17,9
18,3
13,0
16,0
14,8

-9,8
-5,3
-7,3
-9,2
-8,6
-3,3
-6,8
-7,2

-1,6

11,0

14,2

-3,3

Vándorlási
A 60 éves és
különbözet
idősebb
1000 lakosra népesség
aránya az
állandó
népességből
3,2
24,5
-0,5
20,1
4,4
24,2
-1,3
22,5
6,1
23,0
0,5
18,7
0,2
21,0
0,6
20,3
-3,

9.1. táblázat: Népesség és népmozgalom adatok Csongrád megye kistérségeire vonatkozóan
1998-ban (Csongrád megye statisztikai évkönyve 1998)
A népesség és népmozgalom adatai alapján Csongrád megye egésze az országos átlag
alatt van, így hazai viszonylatban csak a szegedi kistérség tekinthető átlag felettinek, a szentesi
és a hódmezővásárhelyi kevéssel, a másik négy kistérség jóval az átlag alatt van.
Csongrád megye a születések számában alulmúlja, a halálozások számában pedig
meghaladja az országos átlagot, így a természetes fogyás is több - kétszerese - a hazai
átlagnak. A halálozási okok közül (1997-es adatok szerint - 6225 halálozás a megyében) első
helyen a keringési rendszer betegségei (54 %), másodikon a rosszindulatú daganatok (23 %)
állnak, majd a balesetek (4,2 %), az emésztőrendszer betegségei (3,9 %), légzőrendszer
betegségei (3,7 %), ill. az öngyilkosságok (3,2 %) követik egymást.
A kistérségek közötti, ill. a kistérségeken belüli népesség mozgást az el- és
bevándorolás számaival jellemezhetjük. A 90-es években elindult, s tartósnak tekinthető
folyamat, a szuburbanizáció jelensége. A falvak legnagyobb részének bevándorlási többlete
jelentkezett. Leggyorsabban a Szeged körüli falvak növelték népességüket a kedvező forgalmi
helyzet és az olcsó telekárak miatt.
c, A közlekedési lehetőségek, a közút- és vasúthálózat kiépítettsége, műszaki állapota
kihat az egészségügyi intézmények elérhetőségére, különösen a tanyákon élők esetében. A
szilárd útburkolatú utak hiánya, a meglévő úthálózat korszerűtlensége, rossz minősége, a
településeket elkerülő utak hiánya közvetlen okozója a települések por és kémiai
szennyezésének, és a baleseteknek. A 10000 lakosra vetített meghalt, vagy megsérült személy
száma Csongrád megyében (26,6) meghaladja az országos átlagot (25,7), bár 1990 óta (1499)
jelentősen csökkent (1998-ban 840) a közúti közlekedési balesetben balesetet szenvedett
személyek száma.
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10. Hulladékgazdálkodási helyzetértékelés
Nemzetközi tapasztalat, hogy az ember által okozott környezetkárosítások között az egyik
legnagyobb gondot a hulladékok mérhetetlen növekedése, a probléma kezelésének nagyfokú
megkésettsége jelenti. (Nem véletlen, hogy az 1970-es években készült világmodellekben a
környezetszennyezést jórészt a hulladék-kibocsátással jellemezték.) Ha a kibocsátott hulladékok
biztonságos lerakása, illetve ártalmatlanítása, vagy valamilyen módon a termelési folyamatba való
visszavezetése nem megoldott, a hosszú évtizedek alatt felhalmozódott hulladék, nemcsak a talajt
és közvetve a felszíni és felszín alatti vízkészletet szennyezi, a levegő minőségét kedvezőtlenül
befolyásolja, hanem jelentős tájromboló és életminőséget rontó hatása is van. Különösen igaz ez
akkor, ha a lerakók helye, veszélyeztető képességük mértéke, illetve az ott elhelyezett
hulladékmennyiségek nem ismertek. Éppen ezért fontos hogy a megye területén található
hulladéklerakók szakszerű felmérése megtörténjék.
A hulladékprobléma kezelésének folyamatos halogatása miatt az ezzel összefüggő
környezeti gondok felszámolása vélhetően a következő évtizedekben az egyik legnehezebb és
legköltségesebb feladat lesz mind a hatóságok, mind a települések számára. Ezért nem tekinthető
véletlennek, hogy a készülő hulladékgazdálkodási törvényben megcélzott átfogó feladatsortól
mindenki megrettenni látszik, ami a törvény késéséhez és vélhető „felpuhulásához” vezethet.
A dél-alföldi régió és benne Csongrád megye hosszú távú hulladék stratégiája még nem
született meg, pedig ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy egységes, minden részében jól átgondolt,
a hulladék minimalizálás és a maximális újra hasznosítás elvén működő hulladékgazdálkodás
alakuljon ki a térségben. A rendszer hatékony működtetése csak üzleti alapon volna el képzelhető,
amit mindenképpen meg kell előznie gazdaságossági számításoknak. A hosszú távú működés
másik nagyon fontos eleme a kiszámítható hulladék politika. A készülő törvény alapján
hulladékokkal kapcsolatos problémakör jelentős részben önkormányzati feladattá válik, amit a
stratégia és remélhetően a feladathoz rendelt források ismeretében, döntéseikkel módjukban is áll
megoldani.
Az ipari termelés során keletkezett hulladékok mennyisége viszonylag pontosan
követhető a cégek évenkénti jelentési kötelezettséggel bírnak az illetékes minisztérium felé. A
megye területén keletkezett veszélyes hulladékok pontos nyilvántartását a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőségek végzik. Akadhatnak ugyan cégek, melyek nem tesznek eleget
ezen kötelezettségeiknek, de a hatóságoknak törvény adta lehetőségük van a számonkérésre és
szankcionálásra is. Tejesen más a helyzet a lakosság által termelt nem kevés hulladékkal. Mivel
hosszú ideje várat magára a hulladék törvény, így nem létezik jelenleg hatályos egységes
jogszabály amely megnyugtatóan rendelkezne a hulladékok sorsáról a vele kapcsolatos
kötelezettségekről. Természetesen egyes jogszabály részekben történik utalás az ilyen fajta
hulladékokkal kapcsolatos teendőkre, de egységes szabályozás híján ezek nem képeznek
összefüggő rendszert, ami különösen fontos lenne a túlzott hulladék képződés
megakadályozásához. Hiszen csak akkor szorítható a minimumra a feleslegesen keletkező
hulladék tömeg, ha már a gyártás során alkalmazzák a környezet-kímélő technológiákat és a
mégis keletkezett hulladék életciklusát követve minden egyes ponton a megfelelő lépéseket
megtéve, minimalizálják a véglegesen lerakott hulladék mennyiségét. Ezek a lépések a gyűjtéstől
a újrafelhasználáson át az égetésig igen sokfélék lehetnek.
Mindenek előtt a kialakítandó helyi és regionális stratégiához elengedhetetlenül szükséges
egy korrekt felmérés a különböző keletezett hulladékok mennyiségéről és minőségéről.
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Ennek alapján elkülöníthetünk veszélyes és nem veszélyes szilárd illetve folyékony hulladékokat.
a) Az 1998 évi ipari nem veszélyes szilárd hulladék mennyiségekről szintén
rendelkezésünkre álnak adatok a minisztériumi adatbázisból melyek a következők. Az ipari
termelés során keletkezett hulladékok mennyisége viszonylag pontosan követhető, mivel a
cégeknek évenkénti jelentési kötelezettségük van az illetékes minisztérium felé. A Gazdaság
Minisztériumtól kapott tájékoztatása szerint a megyében 1998-ban 20500 tonna ipari termelésből
származó nem veszélyes hulladék képződött. Elsősorban a nagyvárosokban keletkezik az ilyen
típusú hulladékok 85-90 %-a. Ezek közül is kiemelkedik a két megyei jogú város Szeged és
Hódmezővásárhely (7250 t/év és7403 t/év). Hódmezővásárhelyen a porcelán gyár hulladéka
messze kiemelkedik a többi termelő üzem közül a maga 5000 t/év kibocsátásával. A cégek saját
bevallásuk szerint a keletkezett hulladékot maguk is igyekszenek felhasználni illetve, másik fél
számára értékesíteni. A megye területén jelentős mennyiségben képződik fém, műanyag, papír,
kerámia és textil hulladék. Kis mennyiségben található még gumi és üveg hulladék is.
Nem terjedtek még el a korszerű hulladékszegény ipari technológiák, a
hulladékminimalizálás és -hasznosítás mértéke nem megfelelő.
10.1. táblázat: Ipari nem veszélyes hulladékok mennyisége Csongrád megyében (1998 év)
Település

Keletkezett
mennyiség

Más
Saját
felhasznál cégeknek
átadott
ás
mennyiség
belföldön

Más
cégeknek
átadott
mennyiség
külföldön

Algyő
60,5
60,5
Csongrád
952,81
368
581,82
Deszk
611,35
611,35
Domaszék
2,8
2,8
Felgyő
1,2
1,2
Hódmezővásárhely 7413,29
489,29
6892,8
Makó
435,56
33,8
401,66
Mindszent
83,88
5,7
29,08
Nagylak
2213,6
2213
0,6
Sándorfalva
15
14
Szeged
7272,78
533,8
6630,27
44
Szegvár
1,5
1,5
Szentes
1326,78
245,74
1080,97
Tápé
13
13
Üllés
40
30
10
adatok tonnában illetve tonna/év-ben értendők
forrás: Gazdasági Minisztérium Informatikai Főosztály

Hasznosításra
felkínált
mennyiség

Évek
során
felhalmozott
mennyisé
g

3362,48
0,06

2961,4
1,02
52,2

193,31

3,5
21
401,87

b) A veszélyes hulladékok mennyisége 1998-ban a következő megoszlást mutatta településenként Csongrád megyében: A megye területén keletkezett veszélyes hulladékok pontos nyilvántartását a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség (ATIKÖFE) végzi. 1998-ban
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mintegy 129672 tonna különböző veszélyességi osztályokba sorolt veszélyes hulladék keletkezett.
Melynek jelentős hányada a II., kisebb hányada az I. Míg minimális része a III. veszélyességi osztályba tartozik (a legveszélyesebb az I. osztályú) . A veszélyes hulladék 49 %-át a telephelyről elszállították a vállalatok, mindössze 5,6 %-át tárolták helyben és 0,04 %-át ártalmatlanították égetéssel. A fennmaradt 45 % veszélyes hulladékot magán-hulladék szállítók által elszállításra került
megyén kívüli ártalmatlanító telepekre. A veszélyes hulladékok szállítása megoldottnak tekinthető.
A veszélyes anyagok szállításáról rendelkező európai szabvány (ADR) hatálya alá esik immár Magyarország is, így csak az ilyen vizsgával rendelkezők szállíthatnak veszélyes hulladékokat Az átmenetileg tárolt hulladék jelentős része fúrási iszap. A nagyobb városok egészségügyi hulladékainak
kezelési gondjai megoldottnak mondhatók. Nem régen készült el szegeden a Klinikákat ellátó
korszerű égetőmű.
10.2. táblázat: Csongrád megyében keletkezett veszélyes hulladék mennyisége települési
bontásban (1998 év)
TELEPÜLÉS TELEPÜLÉS NÉV
KÓD

MENNYISÉG
tonna /év

TELEPÜLÉS
KÓD

TELEPÜLÉS NÉV

14252
19062
10339
29106
08192
22293
05379
32285
05111
07834
24077
30535
13383
22992
19974
22646
09210
08314

1.000
2.975
0.176
2.950
4.690
119.785
51.770
266.903
228.125
61.763
11.297
0.054
12.758
85.043
289.078
43.619
37.653
64096.302

21555
04349
17233
29179
07755
3107
06284
06354
13161
03966
31705
12007
33367
32489
12265
14456
16966
25900

MINDSZENT
MORAHALOM
NAGYMÁGOCS
NAGYTÖKE
OFÖLDEÁK
ÖTTÖMÖS
PITVAROS
PUSZTAMÉRGES
RÖSZKE
RUZSA
SÁNDORFALVA
SZATYMAZ
SZEGED
SZEGVÁR
SZÉKKUTAS
SZENTES
TISZASZIGET
TÖMÖRKÉNY

MENNYISÉ
G
tonna /év
44.829
0.132
152.505
2.861
3.600
0.015
20.100
582.790
900.205
74.617
132.130
15.115
38311.380
78.781
288.161
22302.194
55.506
1.435

237.067
8.167
1118.243
19.850

14924
21412
05546
1776

UJSZENTIVÁN
ÜLLÉS
ZÁKÁNYSZÉK
ZSOMBO

2.610
0.130
3.310
0.230

31024
26666
09955
10515

APÁTFALVA
ÁRPÁDHALOM
ÁSOTTHALOM
BAKS
BORDÁNY
CSANYTELEK
CSANÁDPALOTA
CSENGELE
CSONGRÁD
DEREKEGYHÁZ
DESZK
DOC
DOMASZÉK
EPERJES
FÁBIÁNSEBESTYÉN
FELGYÖ
FÖLDEÁK
HODMEZÖVÁSÁRHEL
Y
KISTELEK
KISZOMBOR
MAKÓ
MAROSLELE

forrás: ATIKÖFE
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c) A kőolajkutatás során az elmúlt több mint 3 évtizedben kb. 1500 kút mélyült, és a kutatás és termelés során nagy területek szennyeződtek el. A fúrási iszapok nehézfémtartalmuk és
olajtartalmuk miatt veszélyes hulladéknak minősülnek. Az 56/1981.(XI.18.) MT. a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó rendelet hatályba lépéséig hatalmas mennyiségű fúrási iszap keletkezett, amelynek túlnyomó része ma is a fúráspontok mellett található.
A lefúrt kutak üzembe állítása és későbbi üzemeltetése során gyakori rétegkezelés során
használt adalékanyagok hulladékai is többnyire a helyszínen maradtak. Ezen szennyező anyagok
szokásos földmedencés tárolása nyilvánvalóan talajszennyezés forrása volt. 1995-96-ban a MOL
Rt. részvénykibocsátását megelőzően független auditáló cégek felmérték a vállalat környezetvédelmi tartozásait, melyek közül az egyik legjelentősebb a kutak mellett hagyott nehézfém tartalmú
iszapok ártalmatlanítása (kb. 2 milliárd Ft). Az algyői olajosiszap-tóban tárolt 1800 köbméter
veszélyes hulladék teljes mennyiségét ártalmatlanították, a terület rekultivációja befejeződött
1997-ben. A talajvíz-szennyezés felszámolása 1998-ban megkezdődött. Az olajjal szennyezett
területek rekultivációja (talajcsere, vagy helyszíni kezelés) csak az utóbbi években történik, a korábbi évtizedekben a szennyezett talajokat nem kezelték, változatlanul a helyszínen maradtak
d) A mezőgazdasági tevékenységből származó szilárd hulladék mennyisége nehezen becsülhető. Komposztálás helyett, általában a települési lerakókba szállítják és ott a kommunális
hulladékokkal együtt kezelik, ami így csak a lerakó telítettségét növeli, de a benne található szerves alkotók nem hasznosulnak (energia termelés, komposztálás). Külön potenciális veszélyt jelent
a nagyüzemi állattartás során keletkező nagy mennyiségű hígtrágya amely évek során jelentős
mennyiségben keletkezett az ilyen technológiával működő telepeken és legtöbbször kezeletlenül,
fedetlen földgátas tárolókban szikkasztották el. Országos becslés alapján a felhalmozódott menynyiség 14-15 millió köbméter hígtrágya lehet, melynek a megyére vetített hányada eléri a milliós
nagyságrendet.
Csekély mértékben használják a gazdák a termelésben a különböző biotechnológiai módszereket, környezetbarát kisüzemi termelési technológiákat.
e) A bevezetőben leírtak szerint, a legnagyobb bizonytalanságok a lakossági, úgynevezett
kommunális hulladék terén vannak. Mind a keletkezett hulladék mennyisége és minősége terén,
nehezen kapható megbízható érték. Hódmezővásárhely környezeti programjában található egy
fővárosi adatokon alapuló becslés, amely a keletkezett hulladék százalékos összetételét mutatja.
Melyet egy jó kiindulási alapnak tekinthetünk a megye városi hulladék-összetételének megítélésekor, de nem szolgáltat megfelelő eredményeket a kistelepüléseken és tanyákon keletkező hulladék összetevőire.
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10.3. táblázat: Csongrád megye városi kommunális hulladék összetevőinek százalékos összetétele
Kertes családi
Lakótelepi
Jellemző megneve- Belvárosi
zése, a hulladék lakások hul- lakások hul- házak hulladékai
ladékai
ladékai
összetétele
Papír, karton
19
19
18
Műanyag
5
5
4
Üveg
3,5
4
3,2
Textil
2,5
4
3,5
Fémek
4
5
4,5
Bomló
szerves 40,5
36
40
anyag
Szervetlen anyag és 25,5
27
26,8
egyéb (salak, hamu,
föld, por, stb.)
Potenciális másod- 34
37
33,2
nyersanyag
Veszélyes hulladék 0,92
0,74
0,58
komponens
Elégethető anyagok 67
64
65,5
mértékegység: m/m % (tömegszázalék)
forrás: Hódmezővásárhely környezetvédelmi programja

Súlyozott
átlag
18,5
4,7
3,6
3,3
4,5
38,8
26,5
34,8
0,75
65,4

A megye hulladéklerakóinak egységes szempontú felmérését a MÁFI Dél-alföldi Területi
Geológiai Szolgálata két időpontban végezte el (1981 és 1994). A lerakók jellege miatt a felméréshez kapcsolódó adatok többnyire becsültek, esetenként hiányosak, ami természetes, hiszen
gyakran a lerakó üzemeltetője sem rendelkezik még hozzávetőleges adatokkal sem. A két említett
felmérésen túl az elmúlt évek során több esetben is megkeresték az önkormányzatokat a lerakókra, illetve a hulladékgyűjtésre vonatkozó információért (legutóbb 1999 végén éppen e program
elkészítéséhez). A beszerzett adatok így is csak hozzávetőlegesek – különösen a kis településeken
– ahol még a járatszám alapján történő becslés módszere sem alkalmazható, mivel a beszállítás
egyénileg is történik. Legmegbízhatóbb adatszolgáltatók a hídmérleggel rendelkező telepek, ahol
pontos mérés alapján történik a lerakás (Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Szeged). Tapasztalatunk szerint a különböző forrásokból szerzett adatok esetenként jelenősen eltérnek egymástól,
azonban mégis ez a „sokcsatornás” adatgyűjtés lehet az útja a valós értékelésnek. (Sok esetben
ugyanis az egykori lerakó már nem üzemel, ugyanakkor reális környezeti veszélyforrás.) Az egykori és mai hulladék-elhelyezések pontos ismerete azért is fontos, mivel a megye területének jelentős része a felszín alatti vizek potenciális veszélyeztetettsége miatt csak korlátozottan alkalmas
lerakásra. (10.1.ábra)*

A hulladéklerakók területi elhelyezkedését 1:50 000-es méretarányban bemutató térkép
átadása digitális formában.
*
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Azóta viszont nem történt egységes felmérés a terület hulladék-lerakóinak állapotáról csak
részleges adataink vannak, pedig a követendő hosszú távú stratégia kialakításához, fontos volna
egy korrekt szakmailag is megalapozott felmérés.
Megyeszerte jelentős probléma az illegális hulladéklerakó gyakori előfordulása, amely a
társadalom környezeti tudatát is minősíti. A jelenlegi helyzetről értve ezalatt a még működő és
elhagyott vadlerakókról nincsenek pontos információink. Ezeket a lerakókat folyamatosan szanálják, de számuk megyeszerte így is jelentős.
A szelektív hulladékgyűjtés még nem nőtt ki a gyermekcipőből. Igaz a megyében több felé
van bíztató kezdeményezés, azonban ezek megvalósítása a jó szándék mellett nem egyszer laikus
kivitelezéssel párosulnak, s szintén hiányos a megfelelő társadalmi reakció.
Pozitív előrelépésként említhető az utóbbi években létesített és immár az európai normáknak is megfelelő három nagy regionális lerakó (Hódmezővásárhely, Makó, Szentes), illetve a szelektív gyűjtés területén az 1999-ben üzembe helyezett szegedi hulladékválogató, ami jelenleg
kísérleti üzemben működik.
A megyei Terület Fejlesztési Koncepcióban szereplő potenciálisan létesítendő lerakók közül hiányzik még az Ambrózfalva-Csanádalberti; Dóc-Sándorfalva; Magyarcsanád-Apátfalva;
Ruzsa-Pusztamérges-Öttömös-Üllés-Zákányszék; illetve mórahalmi kistérség lerakóinak kiépítése. (Megjegyzendő, hogy ennek a viszonylag kevés települést magába foglaló kis egységekből
álló rendszernek az aktualizálása időszerű volna, a jelen állapotokat és törekvéseket figyelembe
véve.) Jelenleg a mórahalmi kistérség és a vele közösen a Regionális Önkormányzati Társulást
létesítő 25 település nemzetközi pályázatot nyújtott be regionális lerakójának létesítésére.
10.4. táblázat: Szegeden az elmúlt években értékesített hulladék mennyisége

újságpapír
hullámpapír
vas
alumínium
üveg
Összesen

1998-ban értékesített
mennyiség (tonna)
1,72
15,6
56,02
0,22
73,56

1999-ben értékesített
mennyiség (tonna)
0,88
40,82
130,48
0,66
36,68
209,52

Általánosságban elmondható hogy a hulladékok mennyisége 1990-s években folyamatosan
és jelentősen növekedett
10.5. táblázat: Csongrád megyében keletkezett kommunális hulladék mennyiségek: ezer m3/év:
Település
1985
1992
1996
2000 *
57 település
158,6
231
295
370
Hódmezővásárhely
90,3
100
125
140
Szeged
244,8
350
380
420
megye összesen
403,7
681
800
930
forrás: Csongrád megye kommunális hulladékgazdálkodási stratégiája
* becsült adat
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10.1. táblázat: Csongrád megye kommunális hulladék helyzete települési bontásban 1994-ban
település

x

(EOV) y (EOV) terü- telítettség élettartam
let/ha
%
/év
Ambrózfalva
2
25
Apátfalva
5
50
Árpádhalom
2
80
Ásotthalom
96.3
706.6
60-70
10
Baks
132.9
730.3
1
30
15
Balástya
120.9
724.8
2.5
50
4
Batida
Hódmezőre
Bo.f.ko.h.
106.2
718.1
2.4
5
50
Bordány
107.7
719.3
2
20
50
Csanádalberti
2
25
Csanádpalota
2
90
Csanádpalota f.ko.h.
2
70
Csanytelek
141.7
729.3
1
30
15
Csengele
134
712.7
1.5
70 1996év
Csikóspuszta
nincs
Cso.f.ko.h.
150.1
733.7
20
25
Csongrád
151.9
732.8
5
90 3,4
Deszk
4,5
90
Deszkf.ko.h.
2
Dóc
122.1
734.2
1 10,15
25
Domaszék
99.7
723.7
1
120
5
Eperjes
0.5
50
Fábiánsebestyén
4
Felgyő
146.2
730.8
0.4
30
25
Földeák
1.2
80
Forráskút
114.1
716.4
1.5
90
Hódmezővásárhely
25
80
Hódmezővásárhely
8,10
80
Hódmezővásárhely
6,8
10,15

háztartási
hulladék

1500
500
1200

háztartási veszélyes hulladék

30

ipari
hulladék

150
30

kommunális
szennyvíz

1600
13500

23500
400

5000
600

5

41000

10

9000

45
10000

20
100

400

600
7000

150
25000

100
2500

15
500
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település
Királyhegyes
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
KlárafalvaFerencszállás
Kövegy
Kübekháza
Kútvölgy
Magyarcsanád
Magyartés
Makó
Makó-Rákos
Maroslelle
Mártély
Mindszent
Mórahalom
Nagyér
Nagylak
Nagymágocs
Nagymágocs
Nagytőke
Óföldeák
Ópusztaszer
Öttömös
Pitvaros
Pusztamérges
Pusztamérges

x
y
terü- telítettség élettartam
(EOV)
(EOV) let/ha
%
/év
126.5 719.9
70
1
60
126.5 719.9
6
70
10
2
70
közös
2
1
5

20
80

2

50

5

50

háztartási
hulladék

háztartási veszé- ipari hullalyes hulladék
dék

kommunális
szennyvíz
1000

16700

Hódmezőre
Szentesre
nincs
2 60-70
2.5 50-60
6,8
95.2 715.4
elszállítják

2
2
1
4
1.2

126.8 729.2
105 699.3
110.8 699.1
109.2 698.5

60
60 2010-ig

12000

50
100
85
70

60-70
1
50
5
1
50
10
3
50
0.37 elszikkad? végtelen?
1
85
1

400
2000

1
1000

1000

2,3
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település

x

Pusztaszer
135.7
Röszke
94.2
Rúzsa
104.9
Sándorfalva
115.7
Sándorfalva
115.3
Szatymaz
107.8
Szatymaz
107.8
Szegde-Kiskund.
102.1
Szeged-Algyő
109.7
Szeged-Algyő
Szeged-Gyálarét
98
Szeged-Hattyas Dél
95.1
Szegedmegszűnt
Kecskéstelep
Szeged-Sándorf.
107.6
Szeged-Szentmihály
98.4
Szeged-Tápé
103.2
Szeged-Újszeged
100.4
Szegvár
Székkutas
Szentes
Szentes központi
Tiszasziget
Tiszasziget
Tömörkény
138.6
Tömörkény
138.6
Ujszentiván
Üllés
110.2
Üllés
110.3
Zákányszék
105.5
Zsombó
108.6
Összesen:

y
723.7
727
704.4
732.7
732.4
728.3
728.3
727.8
739.7
732.2
732.2

terület/ha

telített- élettartam
ség %
/év
50
11
3
30
25
0.9527
60
10
80
2
1.5
90 1,2
75 2000év
6
30 2000év
0.25
3
1

90
95

háztartási háztartási veszé- ipari hullahulladék
lyes hulladék
dék
1100
5.5
936
18
2300

kommunális
szennyvíz
7000
100
6000

6000

600
1000

2000
850
2600
1000
20000
1600

734.4
729.8
738.4
735.3

40

25

0.2
0.15

182000
4200
800

1800

91000

10000
4
1
2
8,10
1
1.5

90
100

80
30
80
725.4
15-20
725.4
0.5
20
3
85
711.1
5
711.1
2
25 2004év
714.4
1
40 2010év
720.8
60
144,1227

20
20

600
100

0.5

20

2500
32000
2300
2125
362906

50
2
3132

101365

108000
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11. Szennyvízkezelési helyzet
Megye szerte egyre több háztartásban használják a vezetékes vízszolgáltatást ennek előnyei mellett megjelenik az így keletkező szennyvíz, melynek mennyisége nemcsak a használók
száma miatt növekszik, hanem az egyre fokozódó egy főre jutó vízfelhasználás miatt is. A
szennyvízelvezetésnek sajátos helye van a társadalmi igények kielégítése terén. Az eddigi gyakorlat szerint mind a lakosság mind az ipari üzemek igyekeztek megszabadulni szennyvizüktől minél
rövidebb úton , nem véve figyelembe hogy mekkora károkat okoznak ezzel környezetükben. Igen
gyakoriak voltak a felszíni vízfolyásokba közvetlenül mindenféle tisztítás nélkül bevezetett
szennyvizek, illetve a szikkasztókba elvezettet lakossági szennyvizek. Ezt a gyakorlatot a mai
napig nem sikerült teljesen felszámolni. Történtek persze pozitív előrelépések ebben a témában
(pl.: Algyő és Hódmezővásárhely csatornázottsága jelentősen javult az elmúlt öt évben),de negatív példaként említhető Szeged, ahol a mai napig is közvetlenül a Tiszába vezetik a város szennyvizét, mindössze előmechanikai tisztítás után. Pedig a szennyvizet össze kellene gyűjteni úgy,
hogy a folyamat egyetlen lépcsőjében se okozzon közegészségügyi, környezeti, vízminőségi ártalmakat, de ez nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem gazdasági is mivel egyes vízhiányos
területek vízpótlásában felhasználható volna a tisztított víz (pl.: Homokhátság).
A lakosság életmódjának változásával, az élelmiszer- és egyéb ipari vízigényes terheléssel
nő a használt vizek mennyisége, új eddig kevéssé ismert szennyező anyagok jelennek meg. Ezeknek a szennyezéseknek a visszatartására központilag összehangolt intézkedéseket kell hozni.
Ebből a célból hozta a Kormány a 2207/1996 (VII.24.) sz. Határozatát, mely kijelöli a szükséges
feladatokat és megszabja a követendő stratégiai irányt a probléma megoldása felé vezető úton.
A keletkező esetlegesen speciális szennyezőket tartalmazó ipari szennyvizek előtisztítását
a hatályos jogszabályok alapján az illetékes hatóságok írják elő az üzemek számára. Szintén a
területileg illetékes környezetvédelmi hatóság végezhet ellenőrzést. Az ő joga és kötelessége szabálytalanság észlelése esetén szennyvízbírság kivetése.
Csongrád megyében a csatornázottság jelentősen elmarad a vízellátás területén elért színvonaltól, azaz a közműolló nagyon nyitott. A legutóbbi időkig nem kezelték kiemelt problémaként a szennyvizek elhelyezésének szikkasztásos módját. A napi gyakorlatban megtűrt megoldásnak számítanak a háztartásokban a szikkasztók és derítők, s nem ritkán a településekhez közeli
mélyen fekvő területet jelöltek ki a szippantással gyűjtött szennyvizek leeresztésére. Így napjainkra valós problémává vált a talajvizek ebből eredő jelentős elszennyeződése.
Csongrád megyei háztartások különbözõ szennyvíz elvezetései
Egyéb
11%
Közmûpótló
53%

Csatorna
bekötés
36%
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A szennyvízelvezető csatornahálózat hossza a megyében 1996-ban 539 km volt, amely
Hódmezővásárhelyt kivéve napjainkig nem változott jelentősen. A közcsatornába bekötött lakások száma az összes lakások számának 36 %-a. Az 1996 évi állapot szerint a közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége: 51958 m3/nap. A lakosság számát és a település típust
figyelembe véve, a megyében keletkezett összes szennyvíz mennyisége kb.: 65000 m3/nap. Ennek
egy részét közműpótlókban gyűjtik. Egy 1994-es felmérés szerint 18 településen szikkasztották el
a gyűjtött szennyvizeket a helyi önkormányzatok saját hatáskörben erre a célra kijelölt területein
(amiből 11 önálló csak erre a célra kijelölt volt, a fenn maradó 7 pedig a települési szilárd hulladékokkal közösen egy telepen történt). A tisztítóval rendelkező települések művei közül vannak
olyanok, amelyek jelenleg is alkalmasak közműpótlókból gyűjtött szennyvizek fogadására, ami a
környékben keletkezett szippantott szennyvizek biztonságos elhelyezését lehetővé teszi.
1996-ban 15 db szennyvíztisztító mű üzemelt a megye területén, melyeknek mindössze
34770 m3/nap a kapacitása ebből 4700 m3/nap csak mechanikai tisztításra alkalmas, és mellette
hiányzik a biológiai fokozat. Az üzemelő telepek átlagos kapacitás kihasználtsága kb. 40 %-os.
Ez lehetővé tette, hogy a meglévő telepek környékén a hálózat bővítését. Ilyen kezdődött meg
Hódmezővásárhelyen, Algyőn és napirenden van a szegedi hálózat bővítése is.
Szegeden a biológiai fokozat hiánya okozza a legnagyobb gondot aminek megoldására a
város ISPA pályázatot adott be, mely a teljes szennyvíztisztító rendszer kiépítését finanszírozná
és jelentős csatorna építést tenne lehetővé, ami a jelenlegi három közvetlen tiszai bevezetés megszűnését is eredményezné.
Az állattartó telepeken keletkezett folyékony hulladék mennyiségéről (hígtrágya) még becsült adat sem áll rendelkezésre, feltételezhetően nagyobb mennyiségek halmozódhattak fel belőle
egyes területeken melynek ártalmatlanítása nem megoldott. A mai gyakorlat szerint ilyen módon
működő telepeknek csak igen indokolt esetben adják meg a működéshez szükséges szakhatósági
engedélyt és inkább a hagyományosabb almos tartást részesítik előnyben.
A belterületi állattartásból származó szennyvizek mennyisége szintén nehezen becsülhető,
mivel ezek a lakóterületek közvetlen közelében helyezkednek el, ezért szennyező hatásuk igen
jelentős lehet. Az így tartott állatok száma önkormányzati határozatokkal kellene, hogy szabályozott legyen, elvileg ezeknek a rendeleteknek tartalmazni kellene a tartás körülményeit és a keletkezett hulladékok biztonságos elhelyezési módjait is, betartatásuk szintén önkormányzati feladat.
Térkép: Csongrád megye jelenlegi és tervezett szennyvízkezelő rendszere
A megyében jelenleg működő szennyvízelvezető és tisztító rendszerek települési bontásban a következők:
Szeged
295 km szennyvízcsatorna hálózat üzemel jelentős része egyesítet rendszerű bekötött lakások száma 47236darab az összes lakások 66 %-a. Három végátemelőn keresztül közvetlenül a
Tiszába jut. A keletkezett és elvezetett szennyvíz mennyisége 38000 m3/nap. Ezen kívül az egyesített rendszerű csatornahálózaton 7000 ezer m3/év, az összes keletkezett mennyiség 29 %-a infiltrációs és csapadékvizet vezetnek el. A hálózat egyes részei elöregedtek rekonstrukció szükséges.
Csúcsidei kapacitás elégtelensége gondokat okoz és a záporvíz elvezetés sem megnyugtatóan
megoldott.
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Az ipari szennyvizek bár csatorna rongálást nem okoznak, azonban az előtisztítások mértékét fokozni kellene. A belvárosban a hálózat nagyobbrészt téglafalazatú csatorna, mely helyenként beomlott teljes rekonstrukció szükséges.
Újszegeden a főgyűjtő rendszer túlterhelt ez az akadálya a hálózat bővítésének.
Hódmezővásárhely
A városban részben egyesített részben elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel újabb
városrészek a hálózatra már elválasztott rendszerrel történik. A közcsatornába bekapcsolt lakások
száma 6626 darab volt 1996-ban ami az összes lakások 35 %-a. Amely folyamatosan bővül a napjainkban is folyó beruházások hatására. A közcsatornán elvezetett szennyvíz 4900 m3/nap.
Az város jelentősebb ipari üzemei a szociális szennyvizeiket a városi hálózatba vezetik,
technológiai szennyvizeiket azonban élővízi befogadókba juttatják.
Szennyvíztisztítás az új szennyvíztisztító telepen történik melynek kapacitása 15000
m3/nap 1993 végén üzemelték be. Az üzemelő telepen kétlépcsős biológiai tisztítás folyik.
Kistelek
A városban elválasztott rendszerű hálózat üzemel 9,5 km hosszúságban.
A település csatornával való ellátottsága mindössze 7 %-os, még201 lakás beköthető volna
a meglévő hálózatba. a közcsatornában elvezetett szennyvizek mennyisége 250 m3/nap, mely magába foglalja a sajtüzem 70 m3/nap szennyvízmennyiségét is.
A sajtüzemi szennyvíz előülepítőn keresztül egyesül a kommunális szennyvízzel.
A gyűjtött szennyvíz több lépcsős biológiai tisztítás után jut a környezetbe.
Az iszapot az ópusztaszeri telepen kialakított iszapágyakra hordják hetente.
Makó
A közcsatornában elvezetett szennyvizet 2 darab különállótelepen tisztítják, a központi telepre a lakossági szennyvíz érkezik és mechanikai tisztítás után (2 darab kétszintes ülepítő medence) a tisztított víz a Marosba kerül. A telep kapacitása 2400 m3/nap átlago leterheltsége 1860
m3/nap. Az ipari szennyvizeket fogadó másik telepen szintén kétszintes ülepítőn keresztül a Marosba kerül a szennyvíz. Kapacitása 600 m3/nap kihasználtsága 230 m3/nap. A telepek kirohadt
iszapját a városi folyékony hulladéklerakó helyre szállítják.A városban elválasztott rendszerű hálózat üzemel. A gravitációs rendszerű csatornák hossza 16 km a nyomóvezetékeké 7,8 km volt
1996-ban. A városba a csatornaellátottság alacsony szintű mindössze 20 %.
Csongrád
A város csatornahálózata 24,8 km hosszú. A tisztítási technológia rács-szűrő és kétszintes
ülepítőből áll, melynek engedély szerinti kapacitása 1500 m3/nap ami csúcsüzemben folyamatosan túlterhelt. A mű egyik fele rossz állapotban van így a tényleges kapacitás még ennél is kisebb.
Mindszent
A gravitációs hálózat hossza 3,5 km 3,7 km nyomócsővel a telepre érkező
szennyvízmennyiség: 70 m3/nap lakossági és 120 m3/nap közintézményi szennyvíz. A tisztítás
egy gépészet nélküli oxidációs árokban történik 3 napos tartózkodási idővel. A tisztítoot
szennyvíz befogadója a Tisza.
Mórahalom
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15,2 km gerinccsatorna valamint 10,3 km bekötőcsatorna 0,5 km nyomó vezeték segítségével, vezeti el a keletkező szennyvizeket. A tisztító kapacitás 1000 m3/nap terhelése 218 m3/nap.
A telepen rácsaknán ,ülepítő árkon ,utóülepítőn és fertőtlenítő medencén keresztül tisztítják meg a
szennyvizet amely a Széksóstói főcsatornába jut.
Szentes
A gravitációs csatornarendszer hossza 49,1 km szennyvíznyomó cső hossza 24,9 km
4302 lakás és 127 közintézmény kapcsolódik a hálózatra. A teljes biológiai tisztítási fokozattal felszerelt telep kapacitása 10000 m3/nap szippantott szennyvíz kezelővel is rendelkezik.
Szennyvíziszap kezelésre is alkalmas műtárgyak is kiépítésre kerültek. A tisztított szennyvíz a
Tiszába kerül.
Algyő
A településen 2000 m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep üzemel, jelenlegi
átlagos terhelése 630 m3/nap. A telep kommunális és szippantott szennyvíz fogadására is alkalmas. A keletkezet iszapot, kezelés után a szeméttelepre szállítják. A tisztított szennyvíz nyomóvezetéken a Tiszába kerül.
Ópusztaszer
A településen 500 m3/nap kapacitású teljes oxidációs biológiai szennyvíztisztító telep
üzemel, jelenlegi átlagos terhelése 104 m3/nap. A telep csak kommunális szennyvizet fogad mely
4,9 km hosszú nyomóvezetéken érkezik. A tisztított szennyvíz zárt gravitációs csatornán keresztül jut a befogadó Farkasmajori belvízcsatornába.
Balástya
A keletkező szennyvizeket 2,2 km elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat vezeti a tisztító műhöz melynek kapacitása 120 m3/nap, terhelése 26 m3/nap. A tisztított szennyvíz
befogadója a Tanácsi II. Belvízcsatorna.
Röszke
A településen nyomásalatti kényszerüzemű csatornahálózat került kiépítésre 3,2 km távvezetékből és 21 km nyomóvezetékből áll. A tisztító telep 500+40 m3/nap kapacitású biológiai és
kémiai tisztító fokozattal ellátott rendszert tartalmaz. A tisztított szennyvíz efogadója a
Simonközi csatorna.
Ruzsa
A keletkező szennyvizeket 1,4 km gravitációs gerinccsatorna gyűjti össze, melyhez 485
méter nyomóvezeték kapcsolódik. Innen a szennyvíz egy kétlépcsős biológiai tisztítóra jut. Kapacitása 200 m3/nap, terhelése 25 m3/nap, befogadója a Széksóstói főcsatorna.
Székkutas
A településen 3,2 km elválasztott rendszerű csatorna üzemel, melyhez 0,5 km nyomóvezeték tartozik. A tisztító kapacitás 150 m3/nap A tisztított szennyvíz bakhátas szikkasztóba kerül,
nyárfás hasznosítással.
Üllés
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A településen 1,5 km gravitációs csatorna épült, 414 m nyomóvezetékkel. A tisztító kapacitása 100 m3/nap. A befogadó 6 ha bakhátas nyárfás elhelyező telep.
Jelenleg mindössze Szegeden Hódmezővásárhelyen Makón Kiszomboron és Röszkén folyik, illetve folyt fejlesztés.
A jelenlegi 36 %-os ellátottságot az EU normákhoz igazítva 2010-re 74 %-ra nagytávlatban 78,9 %-ra kellene növelni. Ennek az ellátottságnak a biztosításához 2010-ig 975 km, nagytávlatban további 117 km hosszúságú szennyvízcsatorna hálózat kiépítése szükséges. 2010-re a
megye 60 települése közül 34 települése kellene üzemelni szennyvíztisztító telepnek 106500
m3/nap összes kapacitással.
Egyre nagyobb gondot okoz a keletkező szennyvíziszapok elhelyezése, célszerű volna azokat a
mezőgazdasági termelésben hasznosítani, de ennek előfeltétele az ipari szennyvizek előtisztítása,
a talaj és a növényzet szempontjából veszélyes anyagok eltávolítása.
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12. Zaj
A zajterhelési követelményekről a 4/1984 /I.23./ EüM r. rendelkezik, illetékesség szerint a zaj- és
rezgésvédelmi hatáskörök három tárcához /környezetvédelmi, népjóléti, közlekedési / és az önkormányzatokhoz tartoznak.
A környezetvédelmi felügyelőségek hatáskörébe kizárólag a helyhez kötött ipari üzemek, valamint a vonalas létesítmények /pl. Utak / és a polgári repülőterek zaj- és rezgéskeltő tevékenységének felügyelete tartozik. A szolgáltató és szórakoztató létesítmények zajkibocsátásának felügyelete az önkormányzatok feladata.
A környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontok, követelmények érvényre juttatásáról elsősorban
a települési környezettel foglalkozó, különböző szintű szabályozási tervekben, a
területfelhasználási és hasznosítási koncepciókban kell gondoskodni. A települési környezet védelme a lakó-, üdülő- és intézményterületekre terjed ki elsődlegesen. Ezen túlmenően ide kapcsolható az emberi tartózkodást szolgáló egyéb területek védelme, amelyek az emberi tartózkodás
(kirándulás, pihenés, szabadidő stb.) mellett a települési környezet egészségének életminőségét is
javítják.
12.1 Csongrád megye zajvédelmi helyzete
Zajvédelmi szempontból a megye településeit kell megvizsgálnunk, amelyekben a meghatározó
domináns zaj és rezgés források a következők:
• az ipari vagy ipari jellegű objektumok
• a főközlekedési utak (első-, másod-, és alsóbbrendű) útvonalak városon belüli szakaszai
• a vasútvonal és a pályaudvar
Az ipari, üzemi jellegű zajkibocsátás mértéke, illetve a kisugárzott zaj által érintett lakóterület nagysága az utóbbi években fokozatosan csökkent. A rendszerváltozást követően a nagyipari üzemek
termelési visszaesett, esetleg meg is szűnt, ami kihatott a zajkibocsátásra is. Ezzel párhuzamosan
ugrásszerűen megnőtt a kisvállalkozások száma. Ezek sok esetben lakókörnyezetben alakították ki
telephelyeiket, működésük zaja sok esetben lakossági panaszok forrása.
A környezetvédelmi felügyelőség 1984-1992 között közel 3000 üzemi létesítmény környezeti
zajkibocsátását vizsgálta, kb. 80 %-ban lakossági bejelentésre. A panaszok több mint 90 %-ban
jogosnak bizonyultak.
Az alapvető megoldás csak az lehet, ha az önkormányzatok ipari tevékenységet csak ipari területen engedélyezzenek.
A szórakoztató létesítmények zajkibocsátása mind a mai napig jogos lakossági panaszok forrása.
Sajnos Magyarországon, így a megyében sem érvényesül azaz általános gyakorlat, hogy ezek a
létesítmények teljesen zártak, vagy lakott területtől távol legyenek. A megoldás kulcsa a célirányos helyi szabályozás.
A környezeti zajforrások közül a közúti közlekedés az, amely a legnagyobb mértékben és legnagyobb területet terhel zajjal.
A települések lakott részein áthaladó vasútvonalak mellett nappal 70-72 dBA egyenértékű szint is
mérhető, és a zaj éjszaka sem csökken 68-70 dBA alá.
Ez elsősorban a tranzit utakra vonatkozik, de hasonló zajterhelés tapasztalható tömör beépítésű,
nagy forgalmú belvárosi területeken is /például Szegeden /.
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A zajhatás csökkenése elkerülő utak, a kamionok vasúton történő szállításával /ROLA/, illetve
színvonalas forgalomszervezéssel, tömegközlekedéssel, kerékpárutak építésével érhető el.
Helyi viszonylatban speciális problémaként ismétlődően megjelennek a közlekedési rezgés okozta épületkárok
12. 1. táblázat: A közúti forgalom által okozott legnagyobb zaj immisziók
Város
Nappal dBA
Éjjel dBA
Szentes Kossuth u.
67,8
60,8
Szeged Makai u.
69,8
65,8
Szeged Kossuth l. sgt.
70,9
66,0
Hódmezővásárhely Ady u.
68,5
62,4
Makó Szegedi u.
67,7
61,9
Forrás: Négy év tükrében 1994-98 Csongrád megye, KTM,1998
A lakóterületek környezeti zajterhelésének jellemzése a közlekedési utak és vasutak referenciapontra vonatkoztatott egyenértékű A-zajkibocsájtási szintjének egy ún. Elméleti határértékhez
való viszonyítással történik, ami nappal 65 dBA éjjel 55 dBA.
A zajvédelmi övezeti rendszer meghatározásakor a megyében érvényes zajterhelési követelmények és a terület zajterhelése jelentette az alapot.
A zajterhelés értékelése mérési vagy számítási eredményeken alapuló térképi formában ábrázolt
rendszer. Az értékelés alapja lehet az érvényes követelményrendszer, vagy más, általánosabb leírási mód. Ez utóbbit célszerűbb felhasználni az övezetek kijelölése esetén, hiszen így a terület
már meglévő terhelését is figyelembe vevő, a terület érzékenységét alapul vevő értékelési mód
dolgozható ki.
Ezek alapján lettek az övezeti kategóriák kialakítva.
12.2. Zajvédelmi övezetek
Túlterhelt terület /a terhelés csökkentendő /
E kategóriába sorolódnak azok a területek, ahol a határértéket legalább 5 dBA-val tartósan meghaladó zajterhelés mérhető Laeq LTH+5 /dBA/
Ilyen területek a főközlekedési utak településeken átmenő szakaszai, nagyobb városok közlekedési csomópontjai, lakóterületbe ékelődő jelentősebb ipari üzemek környezete. A területeken
újabb zajforrások telepítése - a környezet zajterhelését mérhető módon /1 dBA/ megnövelve nem
lehetséges. Ezen övezetbe tartozhatnak a fő közlekedési utak illetve vasúti pályák közvetlen közelében lévő védőövezetként értelmezhető sávok területei is, melyekre védendő épületek telepítése nem
javasolt. A védősáv átlagos szélessége éjjeli határértékhez viszonyítva út és vasút esetében is 65
dBA zajterhelésig 30 m, 65-70 dBA zajterhelés között 50-60 m.
Védendő létesítmények építésekor passzív akusztikai módszereket kell alkalmazni, azaz
költségnövekedéssel kell számolni.
Ezeken a területeken a zajterhelést csökkenteni kell:
- a települést elkerülő utak építésével:
- az üzemek áttelepítésével,
- passzív akusztikai módszerekkel.
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Nem terhelhető területek
A terület zajterhelésétől függetlenül, a terület jellegéből adódóan nem kívánatos jelentősebb zajforrások telepítése. Ilyen területek a természetvédelmi területek, szanatóriumi-, üdülő
területek, de e kategóriába tartozik a folyók hullámtere, a tavak holtágak közvetlen környezete is.
Az ilyen területeken gépi zajforrásokat csak megfelelő akusztikai védelemmel szabad telepíteni, ezen túl meg kell követelni, hogy a környezeti zajterhelés szintjét, függetlenül a határértéktől, mérhető módon a zajforrás ne emelje. Átmenő forgalom, közlekedési létesítmény
/pályaudvar, jelentősebb parkoló / nem javasolt, csak a célforgalom.
Mérsékelten terhelhető területek
Olyan területek, ahol a mérhető zajterhelés nem haladja meg a határértékeket, vagy védendő épületek vannak rajta.
Ipari területek, ipari területek kiterjesztése
E kategóriába olyan területek tartoznak, ahol védendő épületek nincsenek. Jellemzően
ilyenek a nagyvárosok ipari övezetei, külterületek majorjai, nagy forgalmú utak bevezető szakaszainak településeken kívül eső részei. Jelenleg ilyen övezetekben nincs zajterhelési határérték.
Ilyen területeken ipari és közlekedési létesítmények akusztikai védelem nélkül telepíthetők, de védendő épületek elhelyezése nem lehetséges.
"Csend" övezet
Érzékeny területek, azok ahol a mérhető zajterhelés legfeljebb 4 dBA-val van a határérték
alatt, /LTH-4 Laeq LTH/ vagy a területén a "lakóút" a jellemző és legfeljebb kisipari jellegű tevékenység folyik. Ilyen területek a kisebb települések belterületei, nagyobb városok kertes családi
házas területei.
Csak olyan ipari és szolgáltató létesítmények telepíthetők ezekre, amelyekben éjszakai
tevékenységet nem végeznek, nincs számottevő célforgalmuk. Védendő épületek létesítésekor
nem szükséges járulékos akusztikai védelem.
Egyéb területek
E területek a kevésbé érzékeny területek közé tartoznak, ahol a zajterhelés legalább 5
dBA-val alacsonyabb, mint a határértékek /Laeq LTH-5/, továbbá a területen átmenő forgalom van
illetve kisebb ipari üzemek működnek. Ilyen területek ipari-üzemi területek lakóházakkal valamint a mezőgazdasági területek. Ipari létesítmények a határértékek betartásával telepíthetők, átmenő forgalommal terhelhető, közlekedési létesítmények elhelyezhetők. Védendő épületek építésekor nem szükséges járulékos akusztikai védelem.
Nemzetközi övezet
E kategóriába tartoznak a határátkelőhelyek 1 km-es környezete.
A jelen munka során az üzemi létesítmények környezetében az elmúlt évek során végzett
mérési eredmények, és a nagyobb városok zajtérképei részére végzett mérések eredményei lettek
felhasználva. A főbb közlekedési útvonalak számításainál a forgalmi adatokból kiindulva az MSZ
07-3720-1990 ill. az MSZ 07-2904.1990 sz. szabványok lettek alkalmazva.
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13. Környezetbiztonság: Az erdőtüzek Csongrád megyében (1994-1999)1
13.1. Helyzetértékelés
1. A tűzesetek száma
A kérdéses időszakban összesen 49 olyan alkalom adódott, amikor erdőtűzhöz kellett vonulnia a
tűzoltóknak, ennek közel fele 1994-ben történt, 22%-a 1995-ben, 12%-a, illetve 14%-a 1997-ben és
1998-ban, míg a legkevesebb munka 1996-ban és 1999-ben volt, kettő és egy riasztással (1. ábra).
1. ábra Az esetek évek szerinti megoszlása
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Az összes eset éven belüli eloszlásában a nyári hónapok (június-július-augusztus) dominanciája figyelhető meg 28 esettel, ezt a tavaszi időszak (március-április-május) követi ennek
felével, vagyis 14 alkalommal, míg az őszi (szeptember-október-november) 4 esetet csak a téli
(december-január-február) múlja alul a regisztrált 3 alkalommal (2. ábra).
2. ábra Az esetek évszakok szerinti megoszlása
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A Csongrád megyei Tűzoltóparancsnokság adattárában a fent jelzett időszak minden egyes riasztásáról – függetlenül attól, hogy tűzoltás, vagy műszaki mentés szükséges – ún. 25 pontos adatlap készül. Ezen minden, az adott bevetéssel kapcsolatos információt fel kell tüntetni, a helyzetjelentés ezek segítségével és alapján készült. A másik forrás
a DALERD RT. nyilvántartása volt, ebben hasonlóképpen sok hasznos információ található.
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Ha a hónapok bontásában nézzük az eloszlást, akkor a július dominanciája kitűnik, ezt a március
követi 9 esettel, majd a két további nyári hónap egyformán 6 alkalommal következik (3. ábra).
Érdekes tény, hogy a két alapvetően téli hónapban egyetlen eset sem történt, míg a gyakran szeles
áprilisban is viszonylag kis számú a regisztrált esemény, ezzel szemben a februári időszak 3 eseménye talán magasnak tűnhet. Meglepő, hogy az 1997-es év majdnem összes esete márciusra
esik, bár a hónapon belüli szórása jelentős és a megyében is egymástól viszonylag távoli helyeken
történtek az esetek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tüzek keletkezése és a meteorológiai
viszonyok közötti kapcsolat igen szoros, ezt részben alá is támasztja az éven belüli eloszlás. A
nyári időszak nagy esetszáma a csapadékhiány és a magas léghőmérséklet eredménye: a növényzet kiszárad, az éghető anyag mennyisége jelentős lesz. Ez a fenyvesek esetében a gyantatartalom
miatt fokozottan jelentkezik. Hasonló okokból érthető a márciusi kisebb csúcs is, a januárfebruári időszak szintén csapadékhiányos. Mindez persze ilyen rövid időskálán nehezen bizonyítható egyértelműen, továbbá az utóbbi évek időjárási anomáliái, jelentősebb szélsőségei is növelik
a bizonytalanságot.
3. ábra Az esetek hónapok szerinti megoszlása
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2. A tűzesetek helyszínei
A helyszínek esetében értelemszerűen azok a felülreprezentált területek, ahol az erdősültség foka magas, ilyen Ásotthalom, vagy Dóc és környékük. A tüzek jelentős része állami erdőkben keletkezik, ennek egyértelmű oka azok nagyobb hányada a magánerdőkkel szemben. Ha az
előfordulások kistérségi eloszlását nézzük, akkor a következőket állapíthatjuk meg: a kétszer nagyobb területű szegedi és a mórahalmi kistérség esetszámai közötti különbség gyakorlatilag igen
kicsi, őket követi a kisteleki és a hódmezővásárhelyi terület (4. ábra).
Bár a csongrádi kistérségben is nagy területeket foglal el az – elsősorban ártéri – erdő,
mégsem történt az öt év alatt egyetlen esetben sem tűz, de a makói és szentesi kistérségekben
gyakorlatilag elhanyagolható számú esetet regisztráltak.
A vizsgálat kiterjed arra is, hogy az egyes kistérségekben melyik év volt, az amely a leginkább problémás az erdőtüzek szempontjából. Ennek alapján megállapítható, hogy a
mórahalmiban, a hódmezővásárhelyiben és a kistelekiben az 1994-es, a szegediben az 1995-ös, a
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szentesi és makói területen pedig nincsen kiemelt év. A további évek előfordulásai kistérségenként nem térnek el jelentősen egymástól.
4. ábra Az esetek kistérségenkénti eloszlása
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3. A tűzesetek okai
A tüzek keletkezésének okát megállapítani általában nagyon nehéz, esetleg lehetetlen feladat, bár a modern technika segítségével indokolt esetben eredményes lehet a nyomozás, ám ennek költsége adott esetben nagyobb, mint maga a keletkezett kár. A feltételezhető gyújtogatás
esetén csak a ritka tettenérés bizonyító erejű, szóbeli közlés alapján tudható, hogy egyes esetekben a szándékosság hátterében gazdasági okok, személyes indokok vagy egyszerűen csak az emberi ostobaság áll. Az adatbázis alapján kijelenthető, hogy az esetek majdnem 60%-a biztos, hogy
emberi felelőtlenség miatt következett be (5. ábra). A másik 40% eredete ismeretlen, vagy nem
megállapítható, de valószínűsíthető ekkor is az emberi beavatkozás: tiltott tűzgyújtás, műszakilag
elavult gép használata, vagy csak gyermeki figyelmetlenség. Megelőzni ezt csak neveléssel lehet,
a tudatformálás azonban a tapasztalatok szerint nem igazán sikeres, hatásos. Sajnos, a prevencióra
költött összegek ellenére a tűzvédelmi, – megelőzési oktatásnak nagyon kevés emberben marad
nyoma. Természetes ok – pl. villámcsapás – egyetlen esetben sem merült fel egyértelműen.
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5. ábra A tüzek keletkezésének okai
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4. A tűzesetek kiterjedése
Jelentős, több nagyságrendbeli az eltérés az egyes esetek kiterjedésének két szélső értéke –
0.01 és 600 ha – között. Megtévesztő lehet, ha szigorúan csak az évenkénti összterületet vesszük,
hiszen ez alapján az amúgy viszonylag kevés csendes 1998-as év vezet, míg az ennél mozgalmasabb 1994-es év csak a második helyen áll, az összterületet tekintve 5.6-szor kisebb értékkel, ezt
az előzőnek közel fele értékkel követi 1997. Ebben a tekintetben az 1999-es esztendő áll a ranglista alján a nem egészen 1 hektárral. A köztes évek (1995-1996) közötti eltérés nem ennyire jelentős. A kiterjedés és az esetszámok közötti összefüggések már jobban árnyalják a képet (13.1.
táblázat). E tekintetben is 1998 vezet – köszönhetően a két, összesen 800 ha-s regisztrált esetnek
–, ezt 1997 követi, de egy nagyságrenddel kisebb értékkel. A legtöbb esetet produkáló 1994-es év
csak a harmadik, átlag 6.7 ha-s értékkel, míg 1995 és 1996 nagyjából egyforma átlagokat, de jelentősen eltérő esetszámokat produkált. Az összes esetet és kiterjedést figyelembe véve az egy
esetre jutó terület közel 22 ha, míg az összes kiterjedés közel 2%-a az 1998-as teljes megyei erdőállománynak2.
Ha a túlzottan magas értékeket kivesszük az adatbázisból (ez a táblázatban mindig a második, aláhúzással jelölt érték), akkor egy kicsit átalakul a sorrend. Az új első a változatlanul 2 has területtel rendelkező 1997, míg a második továbbra is maradt 1994 normált értékkel, a harmadik
pedig a korábbi első 1998 lett – a két nagy érték nélkül. A továbbiak helyezése nem változott. Az
átlagokat tekintve a következőket láthatjuk: a normált adatsor alapján a korábbi első és második
helyezése felcserélődött, így az átlagok a legnagyobbak 1997-ben lettek, második 1998 ezek alapján, harmadik, negyedik és ötödik legnagyobb átlagot képviselő 1995, 1994 és 1996 évek közötti
különbség minimális. Az utolsó továbbra is 1999 maradt. A két szélső érték, illetve az átlag 0 és
10 ha közé esik, viszonylag kis szórással.

2

A megyében található erdők összterülete 1998-ban 41486 ha volt (forrás: Csongrád megye statisztikai évkönyve,
1998).
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13.1. táblázat A tüzek kiterjedése évente összesen és átlagban.
Évek

esetszám

1994

22
21
11
2
6
7
5
1
49
46

1995
1996
1997
1998
1999
összesen

összkiterjedés
(ha)
147.35
41.35
22.02
5
62
835.5
35.5
0.8
1072.67
166.67

átlag kiterjedés
(ha)
6.7
1.96
2.2
2.5
10.3
119.4
7.1
0.8
21.9
3.62

Ha kistérségi szinten vizsgáljuk a tüzek nagyságát (13.2. táblázat), akkor szintén fontos
megállapításokra juthatunk. A makói területen a legnagyobb a kiterjedés, ennek oka nem a gyakori előfordulás, hanem az egy alkalommal bekövetkezett 600 ha-s eset. A szegedi kistérség esetében az előzőnek kevesebb, mint fele nagyságú terület érintett, ugyanakkor az esetszám ehhez képest jóval nagyobb, míg a csongrádi kistérségben egyetlen eset sem történt. A mórahalmi területen – ami egyébként a legnagyobb mértékben erdősült – a vizsgált időszakban majdnem 124 ha
égett, ezzel a kistérségek között a harmadik helyre került. A szentesi és hódmezővásárhelyi területek közötti eltérés mindössze 20 ha. Az esetszám és a kiterjedés kistérségi vizsgálatát lehetővé
teszi az átlagok kiszámítása. Ezek szerint a fentebb említett okokból a makói kistérség vezet, a
szegedi kistérség már a teljes minta átlagához közelít. A mórahalmi és hódmezővásárhelyi területeken közel egyforma ez az érték, 7 ha körüli, a kisteleki térségben az arány majdnem 1 ha esetenként. A szakemberek szerint a tűz nagyságát több dolog befolyásolja: elsősorban a meteorológiai viszonyok – főként a szél ereje és iránya –, de emellett az észlelés és a tűz kialakulása, a tűzoltók megérkezése és az oltás megkezdése között eltelt idő, a terepviszonyok, a vízhez való hozzáférés és az erdő állapota is.
13.2. táblázat A kistérségek tűzeseteinek néhány paramétere.
A. terület B. tűz- C. összes D. összes E. átlagos
(ha)
esetek kiterjedés kár (ezer kiterjedés
száma
(ha)
Ft)
(ha) = C/B
(db)
876000
17
242.18
877
14.24
Szegedi
814000
2
14
170
7
Szentesi
5
36
65
7.2
Hódmvh.-i 708000
704000
2
650
100
325
Makói
412000
16
123.9
40770
7.74
Mórahalmi
410000
7
6.59
609
0.94
Kisteleki
0
0
0
0
Csongrádi 339000
4263000
49
1072.67
42591
21.89
összesen

Kistérségek

F. átlagos kár
(ezer Ft)
= D/B
51.59
85
13
50
2548.12
87
0
869.2
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5. A tűzesetek által okozott kár
Az okozott kár a vizsgált időszakban összesen 42 millió 591 ezer forint, ennek 90%-t egy
eset adja, a többi esetben a veszteség 1 millió forint alatt maradt! Ha megnézzük az egyes években bekövetkezett esetek számának és az okozott kárnak a hányadosát, első az 1994-es év – de itt
az egy nagyon súlyos károkat okozó tűz miatt van ez az "előkelő" helyezés –, az egyetlen (!) esetet produkáló 1999-es esztendő a második 500 ezer forinttal. Ha nem vesszük figyelembe a számításnál a kiugróan magas összeget, akkor az 1997-es és 1998-as évvel együtt 100 és 150 ezer
forint közötti érték jön ki egy esetre. Az 1995-ös év viszonylag kevés kárral járt és alacsony – alig
25 ezer forintos – egy tűzre rúgó összeget produkált (13.3. táblázat).
A kistérségeket figyelembe véve finomabb képet kaphatunk (2. táblázat). A mórahalmi kistérség
áll az első helyen több, mint 40 millió forinttal, a teljes összeg 96%-a ez, aránytalanul nagy a többihez képest, tekintve, hogy a második helyezett sem érte el az 1 millió forintos kárt. A második
és a harmadik közötti különbség 200 ezer forint, a többiek pedig jóval lemaradva tőlük a 150 ezer
forint körüli összegekkel állnak a rangsor végén, az utolsó a hódmezővásárhelyi terület 65 ezer
forinttal (az elsőhöz képest 3 (!) nagyságrendbeli eltérés). Ha ezeket az adatokat az esetek számaival vetjük össze és ebből átlagokat számolunk, akkor a különbségek finomodnak – eltekintve a
makóitól – és az egy esetre jutó átlagos kár 100 ezer forint alatt van.
13.3. táblázat A vizsgált évek, a kár és az egyes esetekre jutó kárértékek.
Évek
1994
1995
1996
1997
1998
1999
összesen

összkár
(ezer ft)
40143
271
0
712
965
500
42591

esetszám
22
11
2
6
7
1
49

átlagkár
(ezer ft)
1824.7
24.6
0
118.7
137.9
500
869.2

A kiterjedés és a kárérték egymással csak kivételes esetben korrelál, legalább olyan gyakori a kis területű, de nagy kárral járó tűz, mint a forintban csak kis összeggel jellemezhető, akár
több 10 ha-s esemény. Mind az évi, mind a kistérségi bontásban lehetne ugyan számolni értékeket, de ennek értelme nem lenne, mivel az erdők értéke, állapota, a tűz minősége igen változó.
6. A tűzesetek megítélése
Az esetek túlnyomó részében szerencsére csak az aljnövényzet ég, körülbelül 10-15%-ban
van csak koronatűz, aminek oka lehet a késlekedő riasztás, vagy éppen az erdő állapota: ez általában a természetes állapotban hagyott, erdőgazdálkodásból kivont erdők esetében történik, vagy az
elhanyagoltakban. A végeredmény tekintetében ezek a tényezők kiemelt figyelmet érdemelnek.
A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a tüzek megítélése nem teljesen egyértelmű.
Természet-, környezetvédelmi szempontból többnyire kárként értékelik, bár egyes vélemények
szerint az erdők életének természetes velejárója, segít a megújulásban, az életképesebb egyedek
kiválasztódásában. Az – akár ökológiai, akár anyagi értelemben vett – értékvesztés (akár vég-
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használat előtti tarvágás kényszerből), az erőforrás pusztulása, illetve az adott esetben egyetlen
lehetőségként maradó újratelepítés anyagi költségei általában jelentősek. Szólni kell továbbá a
környezeti károkról is: a közvetlenül bekövetkező többszörös erőforrásvesztésről, vagy a közvetett módon történő levegőszennyezésről, esetleg az oltóanyag környezetbe jutásáról. Az oltás,
mint mentő tevékenység azonban mindezek ellenére is szót érdemel: az adatbázisból kiderül,
hogy a mentett érték több tízmillió forint.
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