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A kutatás elızményei 

 

A természetvédelem és a mezıgazdaság összehangolására készült el 1997-ben 

Magyarország EU-konform területhasználati zónabeosztása, mely osztályba sorolási 

módszertant fogalmaz meg és alkalmaz a különbözı régiók termelési és nem-termelési 

potenciáljainak figyelembe vételével. A munka Magyarország teljes területén 

megmutatja az egyes területi egységek agráralkalmassági-környezetérzékenységi 

zonációs besorolását. E zonalitás alapozza meg a területileg differenciált és 

többfunkciós mezıgazdaság modelljének megfelelı, agrárfejlesztés kereteit rögzítı 

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot (NAKP) (Ángyán et al., 1999). 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT – 2004) és a Felzárkózó Vidék Fejlesztési 

Stratégiában (FVFS - 2005) szintén megfogalmazásra kerültek a mezıgazdasági 

szerkezetváltást (így a területhasználat térszerkezetét is) érintı kérdések. A vidéki 

térségek állapotfelmérése alapján az Európai Unió 2007–2013-ra vonatkozó 

vidékfejlesztési stratégiájával összhangban megfogalmazták a fejlesztési prioritásokat, 

melyek között megtalálhatjuk az alábbi két megállapítást is (FVFS, 2005): 

„- Az agráriumra túlzott – sok esetben a termelési adottságokhoz sem igazodó – 

termelés-centrikusság jellemzı, és ennél lényegesen szerényebben érvényesül a 

gazdaságosság növelésében, a környezeti potenciál hasznosításában, a vidéki életforma 

megırzésében, az életminıség javításában rejlı lehetıségek kihasználása.  

- Igen magas a környezetvédelmi problémákkal (szél-, és vízerózió, ár-, és belvíz, egyéb 

talajromboló tényezık) veszélyeztetett területek aránya, a vízbázisok kétharmada 

sérülékeny földtani környezetben van.” 

 

Közismert tény, hogy a XIX. században végrehajtott folyószabályozási munkálatok 

komplex környezeti-ökológiai problémákat okoztak a vízgyőjtıkön. Magyarország 

területének kb. egynegyede olyan mély fekvéső sík terület, amelyrıl természetes úton 

nem folyik le a víz. A rendszeresen mővelt, közel 5 millió hektár szántóterületnek 

mintegy 10-15%-át gyakran évenként idıszakosan káros felszíni víz borítja. Több év 

adatainak értékelése szerint évente átlagosan mintegy 130.000 hektár a belvízzel borított 

terület 2-4 hónap hosszan. A belvízi jelenség gyakori elıfordulásában azonban nemcsak 

a folyószabályozások, hanem a szocialista idıszakban folytatott intenzív 

mezıgazdálkodás, valamint a politikai rendszerváltást követı birtokszerkezet-változás 

is meghatározó szerepet játszott. Az optimális földhasználati térstruktúra kialakítását 



nehezíti, hogy az ágazat döntéshozóinak nem áll rendelkezésére olyan egzakt 

információforrás, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti: 

� jelentıs földrajzi területegységre terjed ki; 

� térben homogén struktúrájú adatokat tartalmaz; 

� az üzemi gazdálkodás szintjén értelmezhetı részletességő, integrált 

adatbázisokból építkezik; 

� tudományos módszerekkel megalapozott térelemzési módszertant alkalmaz. 

 

A tértudományos módszerek alkalmazása nélkülözhetetlen a környezeti elemek 

állapotváltozásának modellezésében. Az egzakt megismerés elve alapján, ezek a 

modell-vizsgálatok is részletes területi bontású információkra támaszkodva lehetnek 

segítségünkre.  Különösen igaz ez olyan síkvidéki területek esetében, ahol a felszíni és 

felszín alatti vizek állapota, mozgása, tulajdonságai a tér egyes részleteiben és 

idıpillanataiban más-más tulajdonsággal bírnak. 

 

A vidéki térszerkezet változását indokoló problémák ismeretében számos kutatás 

próbált megoldást találni az optimális környezeti feltétételekhez igazodó 

területhasználati struktúra kialakítására a mindenkor rendelkezésre álló technikai 

feltételek alkalmazásával. A megválaszolásra váró kérdésekre a környezeti adottságok 

minél teljesebb körő ismerete és tértudományi módszerek alkalmazása segítségével 

lehet kielégítı válaszokat adni. 

 

 

A kutatás célkitőzései 

 

Kutatásaim során célul tőztem ki az alábbiakat: 

1. Bemutatom a környezeti állapot modellezésére alkalmas, nagy földrajzi területre 

kiterjedı térinformatikai rendszer felépítését a modellalkotástól az adatbázisok 

elemzés szintő alkalmazásáig. Részletesen ismertetem a nagy mennyiségő, nagy 

méretarányú és sokféle földrajzi adatok elıállításának és kezelésének problémáit 

és lehetıségeit. 

2. Meghatározom az adott mintaterületen a síkvidéki vízrendezés következtében 

kialakult belvízi elöntési kockázatokat és az ebben szerepet játszó ökológiai 

tényezık hatásait. 



3. Jelentıs (235 éves) idısor térbeli változás vizsgálatai alapján kifejezem a 

területhasználat stabilitási értékeit. 

4. Az elsı katonai felmérés térképeibıl épített adatbázisra támaszkodva elemzem 

az egykori állandóan vagy idıszakosan vízzel borított területek, valamint a 

jelenlegi területhasználatok közötti térbeli összefüggéseket. 

5. Kis lefolyás értékő, síkvidéki mintaterületen a mikrorelief, az idısorosan 

elemzett területhasználat, a talajgenetikai viszonyok és az elöntési kockázat 

alapján kifejezem a területhasználati struktúra környezeti szempontú 

átalakításának területi értékeit. 

 

 

A kutatás módszerei 

 

A vizsgálati mintaterület 

 

A vizsgálatok térkerete a Bihari síkság földrajzi mikrotáj volt (1. ábra), melyet észak-

északnyugat felıl a Berettyó folyó, dél felıl a Sebes-Körös folyó, kelet felıl a magyar-

román államhatár határol. A kistáj megjelenésében, arculatában, természetföldrjazi-

vízrajzi vonatkozásban is egységként kezelhetı; típusos példája a magyarországi 

folyószabályozások alföldi hatásterületinek, mivel egyre gyakrabban fordulnak elı 

mindazok a környezeti konfliktusok, amelyek napjaink egyre gyakoribb problémái 

(földhasználati konverziós problémák, belvíz-veszélyeztetettség). A vizsgálati terület 

összesen 866,5 km2, mely Magyarország területének közel 1%-a, az Alföld területének 

közel 2%-a. A Bihari síkságon található szántó mőveléső terület az ország összes 

szántóinak 1,4%-a. 

 

Alföldi terület környezeti konfliktusai közül az egykori folyóvízi szabályozások 

halmozott következményeit tekinthetjük legmarkánsabbnak. Ide vezethetı vissza a 

térséget jellemzı környezeti problémák jelentıs része. A dolgozatban ezért részletesen 

ismertetem a vizsgálati terület újkori és legújabb kori fejlıdésének történetét; kiemelten 

fókuszálok a jelenlegi környezeti problémák kialakulásában kulcsszerepet játszó felszíni 

vízrendezési munkálatok folyamatára, valamint területhasználat változásainak 

jellegzetességeire. 

 



 

1. ábra A vizsgálati mintaterület elhelyezkedése Magyarországon 

 

Az elemzésekhez felhasznált input adatok 

 

A Bihari síkság földrajzi területére összeállítandó kísérleti modellhez nagyfelbontású, 

integrált geoadatbázist hoztam létre, amely az alábbi elemekbıl tevıdik össze:  

 

� Domborzatmodell, mely az 1:10.000 méretarányú topográfiai térképek 

szintvonalai és magassági pontjai alapján készült. 

� Talajgenetikai adatbázis, mely az 1:10.000 méretarányú üzemi genetikus és a 

szintén 1:10.000 méretarányú földértékelési térképek és laborvizsgálati 

jegyzıkönyvek alapján készült. 

� Topográfiai adatbázis, mely tartalmazza a forrásként használt 1:10.000 

topográfiai térképeken meglévı síkrajzi információkat. 

� Közigazgatási – statisztikai adatbázis, melynek grafikai adatai az 1:10.000 

topográfiai térképek, attributív adatai a Központi Statisztikai Hivatal T-Star 

adatbázisa alapján készültek. 

� Felszínborítást tartalmazó idısoros adatbázis, melynek forrásai részben 1:28.800 

méretarányú történelmi térképek (Elsı-, illetve Második Katonai Felmérés), 

részben mőholdfelvételek kiértékelésével készített térinformatikai fedvények 

(Corine CLC-100, CLC-50). 



� Integrált vízrajzi adatbázis, mely fedvényenkénti bontásban tartalmazza a 

felszíni vízfolyások és csatornák futásvonalát, a felszíni állóvizek területét 

(adatforrás: 1:10.000 méretarányú topográfiai térképek), a talajvíz-állás 

megfigyelı kúthálózatának (GPS-szel bemért) helyzetét és megfigyelési értékeit, 

valamint a belvízi elöntések maximális földrajzi kiterjedését és gyakoriságát 

1:50.000 méretarányban (adatforrás: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság). 

� Természetvédelmi adatbázis, mely az 1:10.000 méretarányú ingatlankataszteri 

térképek alapján készült (adatforrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága). 

 

Alkalmazott szoftveres környezet 

 

Az adatbázisok elıállításához, a vizsgálatokhoz felhasznált ESRI szoftveres környezet 

alapvetıen vektoros szemlélető adatmodellt alkalmaz, de jól támogatja a raszteres layer-

technikát is. A környezeti elemzések modellezése során elsısorban a fedvény-

szemléletet alkalmaztuk, kihasználva az általunk használt szoftverek raszter-vektor 

interfész funkcióit is. 

A környezeti konfliktusok elemzésére és jelenségeinek kimutatására összetett 

modellekre van szükség. Ezek a kérdések a földrajzi információs rendszerek illetve 

térinformatikai alapú döntéstámogató rendszerek segítségével hatékonyabban, a 

legkisebb környezeti kockázat elvét szem elıtt tartva válaszolhatóak meg, mivel a 

természeti erıforrás-gazdálkodás alapú GIS-rendszerek és modellek hatékony eszközök 

a többtényezıs, komplex problémák elemzésére és megoldására egyaránt. 

Az adatgyőjtésben, adatintegrációban, és térbeli elemzésben alkalmazott modulok: 

ArcView 3.3 (ArcGIS 9.x)  törzsmodul 

CAD Reader    DWG, DXF adatcsere lehetıség 

Dialog Designer   alkalmazásfejlesztés, 

Digitizer    digitalizálás-támogatás, 

IMAGINE Image Support  ERDAS adatcsere lehetıség, 

ECW     ECW formátum kezelés, 

Geoprocessing   térbeli mőveletek, 

3D Analyst    3D elemzési lehetıségek, 

Spatial Analyst   területi elemzések, 

Network Analyst   vonalas hálózatok elemzése. 



Elemzési módszerek 

 

A környezeti szempontú területhasználat vizsgálatához két kiemelten fontosnak tartott 

jelenséget vizsgáltam: a belvíz elıfordulásának kockázatát, valamint a területhasználat 

jellegzetességeit. 

 

A hidrológiai gyakorlatban nomogramokat, táblázatokat és numerikus módszereket 

alkalmaznak a vizsgált terület belvízhozamának meghatározására. Jóval pontosabb, 

tehát célravezetıbb a kiváltó tényezık részletes térbeli elemzése és annak az esetlegesen 

rendelkezésre álló elöntési térképekkel való összevetése. 

Munkám során a belvízi kockázat meghatározására három vizsgálati eljárást 

alkalmaztam és hasonlítottam össze: 

- Elöntési gyakoriság alapú kockázatbecslés: a tényleges belvízi 

elöntéseket regisztráló vízügyi szakigazgatási térképek alapján 

vizsgáltam a jelenség elıfordulásának gyakoriságát; 

- Empirikus elméleti kockázatbecslés: vizsgáltam a kiváltó és befolyásoló 

tényezık együttes hatását a mintaterületen, melynek célja a belvíz 

jelenség lehetséges elıfordulási helyszíneinek lokalizálása volt; 

- Mennyiségszámítás alapú kockázatbecslés: számszerősítettem és 

térrészletekhez kötöttem a keletkezı belvíz mennyiségét, melynek célja a 

jelenség idıbeni kiterjedésének meghatározása volt. 

A vizsgálatokat a belvizek kialakulása szerint a téli-nyári hidrológiai félévekre 

elkülönítve készítettem el. 

A vizsgálatok során tételesen elvégeztem a jelenséget kiváltó tényezık térbeli 

elemzését, valamint részletesen ismertettem a vizsgálatokhoz alkalmazott térelemzési 

eljárásokat. A vizsgált tényezık az alábbiak voltak: 

� Domborzat 

� Talaj (szivárgási tényezı, szabadföldi víztározó-kapacitás) 

� Talajvíz 

� Területhasználat 

� Klimatika (csapadék, párolgás) 

� Felszíni vízfolyások, csatornák 

 



A területhasználat idısoros vizsgálatának két kiemelt célja volt: 

� A területhasználati stabilitás térbeli meghatározása mővelési áganként, mely 

megadja a környezeti szempontú földhasználati struktúra térben állandó foltjait; 

� Az egykor idıszakosan, vagy állandóan vízzel borított területeken kialakult 

mővelési ágak lehatárolása, mely kimutatja a változtatásra kiemelten javasolt 

térelemek megjelenését. 

 

Az elvégzett elemzések során alkalmaztam a térinformatikai rendszerek által kínált 

adatkezelési és elemzési lehetıségeket; vetületi konverziós eljárásokat; interpolációs 

eljárásokat (IDW, Krigelés, Trend, SPLINE) fedvénymőveleteket (Clip, Union, 

Dissolve, Intersect), raszter-vektor konverziókat, átosztályozási mőveleteket, területi 

alapú adatkapcsolást (Spatial join), pufferelést, mezıérték-számításokat, területi 

statisztikai számításokat, lekérdezéseket, prezentációs térképek szerkesztését.  

 

 

Az értekezés fıbb megállapításai 

 

A belvíz elıfordulásának becslési módszerei 

 

Mindhárom becslési eljárás végeredményeit a hidrológiai téli és nyári félévekre, 

településsoros statisztikai értékekben fejeztem ki. Terjedelmi okokból a három eljárás 

során kapott területi mintázatot bemutató eredménytérképeket a tézisekben nem 

közlöm. 

 

Elöntési gyakoriság alapú kockázatbecslés 

A téli és nyári félévben bekövetkezett tényleges elöntéseket megkülönböztetve 

megkaptam a mintaterület elöntési gyakorisági értékeit minden elöntött térrészlethez a 

téli és a nyári félévre (2. ábra). A térképeken szereplı értékek az elöntés 

elıfordulásának ismétlıdését jelölik. E szerint minél nagyobb gyakorisági értéket kap az 

adott térrészlet, annál nagyobb a belvíz elıfordulásának valószínősége. 

 

 

 

 



 

2. ábra A Bihari sík maximális elöntéseinek gyakorisági értékei 1989-2005 közötti nyári 

és téli félévek során 

 

A településsorosan kifejezett területi statisztikai értékek vizsgálatából kiderül, hogy az 

alábbi települések átlag feletti veszélyeztetettségét mutatja ki az elöntési gyakoriságok 

elemzése: Furta, Csökmı, Mezısas, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Nagykereki, 

Újiráz és Vekerd. A módszer szerint ezen települések a Bihari síkra jutó területük 4,7-

21%-át mondhatják egész évben fokozottan belvízveszélyesnek. 

 

Empirikus elméleti kockázatbecslés 

A módszer azon az alapelven nyugszik, hogy a belvízjelenséget kiváltó és módosító 

tényezıket területi bontásban számszerősítjük, majd a jelentıségük alapján hozzájuk 

rendelt súlyérték szerint rangsoroljuk. 

Az eredményként kapott indexeket a Jenks-féle módszerrel osztályoztam és besoroltam 

a veszélyeztetettség mértéke szerint az alábbi kategóriákba: 

 

1: nem veszélyeztetett 

2: mérsékelten veszélyeztetett 

3: közepesen veszélyeztetett 

4: veszélyeztetett 

5: erısen veszélyeztetett 

 

A vizsgálati terület empirikus elméleti kockázati térképeit a 3. ábra mutatja be. 

 

 

 



 

 

3. ábra A Bihari sík belvíz-veszélyességi térképe a nyári és téli félévben elıforduló 

belvizek esetén empirikus elméleti kockázatbecslés alapján 

 

A téli és nyári félévi belvíz-veszélyességek összesített területi rajzolatát vizsgálva 

megállapítható, hogy a vizsgálati területen jelentıs mértékben fedik egymást a két eltérı 

félévben kimutatott, nagymértékben veszélyeztetett területek. Az alábbi települések 

esetében lehet megállapítani, hogy mind a két félévben nagy a belvízelöntés 

bekövetkezésének valószínősége: Csökmı, Darvas, Váncsod, Vekerd. A módszer ezen 

települések esetében 40-80% közötti területi részarányt mutatott ki; a két eltérı 

hidrológiai félévben fellépı kockázatok területi rajzolata nagyban átfedi egymást. 

Az empirikus elméleti kockázatbecslés módszerének validálására a többváltozós 

fıkomponens-analízist és a többváltozós lineáris regresszió-analízist végeztem el, ahol 

refernciafedvényként a tényleges belvízi elöntések területi kiterjedését hordozó vízügyi 

szakigazgatási réteget használtam. 

 

Mennyiségszámítás alapú kockázatbecslés 

A téli és nyári félév során keletkezı belvíz mennyiségének meghatározására 

kiszámítottam a vízgyőjtı terület alapú vízmérlegét. Az eredményként kifejezett 

mennyiségi értékek megadták a vízgyőjtın átlagosan visszamaradó vízmennyiséget, 

amely jelenlétét (párolgási és szivárgási együtthatók alapján) naptári napokban 

kifejeztem. A vízmérleg alapú kockázatbecslés eredményeit a 4. ábra szemlélteti, ahol a 

kategória-besorolás alapja a belvíz-elıfordulás tartóssága volt. 

 

 

 



 

 

4. ábra A Bihari sík belvíz-veszélyességi térképe a nyári és a téli félévben elıforduló 

belvizek esetén mennyiségszámítás alapú kockázatbecslés alapján 

 

A vízmérleg-számítási módszerrel kimutatott eredmények szerint 13 település 

területének 30-90%-át érinti a tartós belvíz elıfordulása (Csökmı, Darvas, Furta, 

Komádi, Magyarhomorog, Mezıpeterd, Pocsaj, Szeghalom, Szentpéterszeg, Told, 

Újiráz, Vekerd, Zsáka). 

Az extrém hosszú idıtartamú (több, mint 27 nap) belvizek elıfordulása több település 

esetében magas veszélyt jelent; Mezıpeterd területének 46,9%-a, Csökmı területének 

28,9%-a, Újiráz területének 23,8%-a és Told területének 22,7%-a esik ebbe a 

kategóriába. 

 

Az elemzési módszerek összehasonlító értékelése 

Az elıfordulási gyakoriságok, a keletkezı vízmennyiség becslése, valamint a belvízi 

jelenséget kiváltó tényezık alapján végzett kockázatbecslések során kapott vizsgálati 

eredményeken területi összehasonlítást végeztem. Az összehasonlítás alapja a 

kimutatott veszélyeztetettségi kategória értékei voltak; minden esetben a magas (4-5 

kategóriaértékő) objektumok kerültek leválogatásra, mint a belvízzel leginkább 

veszélyeztetett térrészletek. A kapott három fedvény egyesítése (union) külön a téli és a 

nyári félévi célfedvényekre is megtörtént, melynek eredményeit a 5. ábra és az 1. 

táblázat tartalmazza. Az ábrán és a táblázatban feltüntetett értékek (1-3) a vizsgált 

módszerek által kifejezett veszélyességek halmozott értékeit jelölik. Ennek megfelelıen 

kiemelten ábrázoltam azokat az objektumokat, ahol mindhárom módszer kimutatta a 

belvízveszélyt. 

 



 

 

5. ábra A belvízi jelenséget becslı módszerek eredményeinek összevetése a nyári és a 

téli félévi belvízveszély esetében 

 

1. táblázat 

Nyári félév Téli félév 

 
Terület (ha) 

Arány az 

összterü-

leten 

belül (%) 

Terület (ha) 

Arány az 

összterü-

leten 

belül (%) 

1 43.325 50,0 53.957 62,3 

2 20.895 24,1 14.265 16,5 

3 3.049 3,5 60 0,1 

Összesen 67.269 77,6 68.283 78,9 

 

Egy adott térrészt akkor értékeltem ténylegesen veszélyeztetettnek, amennyiben 

legalább két vizsgálati módszer kimutatta a belvíz elıfordulásának magas 

valószínőségét. Ez alapján megállapítom, hogy a téli félév esetében a vizsgálati terület 

16,6%-a, a nyári félév esetében 27,6%-a nevezhetı belvízveszélyesnek. 

 

A három elemzési módszert alkalmazhatóságuk és gyakorlati megvalósíthatóságuk szerint is 

értékeltem. Az értékelés az alábbi szempontok szerint történt: 

� Az elemzéshez felhasznált (felhasználható-szükséges) szakadatok mennyisége 

� Az elemzéshez felhasznált (felhasználható) szakadatok minısége 

� Az adat-elıállítás idı és költségigénye 

� Az elemzésre fordított idı mennyisége 

� A kimutatott eredmények megbízhatósága 



� Egyéb, nem kategorizálható szempontok 

Az értékelés egy 1-5 szubjektív skálán történt, ahol a magasabb érték az optimális 

irányába mutat. Mindhárom módszer esetében megállapítható, hogy a lefolytatásához 

szükséges keretrendszer megegyezik (hardver, szoftver, hálózat, szakismeret, környezet 

vonatkozásában). Az elért eredmények értékelése során az eredményfedvények 

geometriai pontosságát megegyezınek vettem mindhárom módszer esetében. 

 

Összesítve a felsorolt értékelési szempontokra adott osztályzatokat, az elöntési 

gyakoriság alapú kockázatbecslés módszere az elérhetı maximális 30 pont 73%-át, az 

empirikus elméleti kockázatbecslés módszere 63%-át, míg a mennyiségszámítás alapú 

kockázatbecslés módszere 77%-át érte el. 

 

Területhasználati stabilitásvizsgálat eredményei 

 

A történelmi térképek kiértékelésével nyert területi statisztikai értékek alapján az alábbi 

megállapításokat tehetjük: 

� A vízrendezési munkálatokat követıen a vizsgálati terület erdıborítottsága 

kevesebb, mint felére csökkent, amit a területek szántóföldi mővelésbe 

vonásával magyarázok; az érték napjainkra visszaállt a kétszáz évvel korábbi 

állapotnak megfelelıen. 

� Az idıszakosan, vagy állandóan vízzel borított területek (mocsarak) a 

vízrendezés elıtti állapotokhoz képest jelentısen növekedtek, aminek okaira 

nem sikerült egyértelmő magyarázatot adni. A legvalószínőbb feltételezés, hogy 

az adatfelvételezés idıszaka csapadékosabb volt, ami következésképp nagyobb 

vízborítottságot eredményezett. Napjainkra ez a kategória arányaiban már 

csekély területet foglal el. 

� A szántóterületek intenzív növekedése különösen szembetőnı; meghatározó a 

vízzel állandóan, vagy idıszakosan elöntött területek rovására történt növekedés. 

� A vizsgálati terület szılıtermesztés szempontjából a történelmi idıkben sem 

játszott markáns szerepet. 

� A beépített területek fokozatos növekedését a népesség növekedésével 

párhuzamos településtörténeti jelenségként értelmeztem. 

� A gyepterületek esetében nem következett be nagyságrendi változás a 

vízrendezési munkálatok elıtti és utáni idıszakok között. Napjainkra jelentıs 



területi visszaesést állapítottam meg, amit egyértelmően az intenzív 

mezıgazdaság hatásának tartok. 

� Az összefüggı vízfelszínek fokozatos növekedését a mesterséges víztározók és a 

belvízi csatornahálózat kialakításával magyarázhatjuk. 

 

Területhasználat szempontjából abszolút stabilnak tekintettem azokat a területeket, 

amelyek mindhárom adatfelvételi idıpontban azonos földhasználati kategóriába 

tartoztak. Az 6. ábra bemutatja a területhasználat szempontjából stabil térrészeket, 

valamint az egykor idıszakosan és állandóan vízzel borított területeken kialakult 

szántókat. 

 

 

6. ábra A Bihari sík földhasználat szempontjából stabil területeinek és az egykor vízjárta 

területeken kialakult szántók területi elhelyezkedése 

 

Megállapítom, hogy a vizsgálati mintaterület 17,7%-án nevezhetı abszolút stabilnak a 

területhasználat. Stabilitás szempontjából kiemelkedı értékeket a szántóterületek, a 

gyepterületek, valamint a beépített területek kategóriái mutatnak. Extrémen alacsonyak 

azonban az erdıterületek és az idıszakosan, vagy állandóan vízzel borított területek 

jellemzıi. 

Megállapítottam, hogy a vízrendezési folyamatoknak köszönhetıen, a vizsgálati 

területen az egykori mocsarak, lápok helyét túlnyomó részben szántók foglalják el, 

kisebb részben gyepek és erdık. A földhasználati konverzió mértéke igen jelentıs, az 

összterület 27%-a. 

 



Területhasználati modell meghatározása a térstruktúra környezeti szempontú 

átalakítása érdekében 

 

A jelenlegi területhasználati struktúra számos környezeti problémát idéz elı, ezért 

kiemelten fontos a térelemek ökológiai szemlélető funkció-vizsgálata. Dolgozatomban 

bemutattam a vizsgálati mintaterület legmarkánsabb környezeti konfliktusát, melynek 

kiváltó tényezıit, hatásterületét sikerült lokalizálni. A bemutatott elemzések 

eredményeire támaszkodva meghatározásra került a földhasználat térstruktúrájának 

koncepcionális modellje. A modell az alábbi paraméterekre támaszkodik: 

� Belvízi veszélyeztetettség  

� Területhasználati stabilitás 

� Kiemelt földhasználati funkcióváltás (vízjárta területek – szántó konverzió) 

 

A térszerkezeti modellben az alábbi alapelveket vettem figyelembe: 

� A környezeti konfliktusoktól mentes területi egységek funkcióváltását nem 

javaslom; 

� A hosszú idıkeresztmetszet során egyfunkciós (stabil) területek változtatását 

nem javaslom; 

� Az egykori vízjárta területek helyén keletkezett szántóterületek konverzióját 

javaslom; 

� A belvíz által veszélyeztetett területek változtatását javaslom. 

 

A kidolgozott térszerkezet-változtatási javaslatok jellemzıit a 7. ábra, településsorosan 

kifejezett értékeit a 2. táblázat tartalmazza. 

 



 

7. ábra A Bihari sík földhasználati konverziójának térszerkezeti elemei 

 

2. táblázat 

Nem indokolt 
Mérsékelten 

indokolt 
Indokolt Erısen indokolt 

Településnév 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Ártánd 1 610,5 81,9 0,0 0,0 355,3 18,1 0,0 0,0 
Bakonszeg 488,6 92,5 1,7 0,3 38,2 7,2 0,0 0,0 
Bedı 720,5 66,1 0,0 0,0 369,7 33,9 0,0 0,0 
Berekböszörmény 3 610,4 84,4 76,1 1,8 566,5 13,2 22,3 0,5 
Berettyóújfalu 3 659,2 61,4 110,0 1,8 2 121,2 35,6 70,3 1,2 
Biharkeresztes 3 435,7 69,5 34,3 0,7 1 468,0 29,7 6,9 0,1 
Bojt 2 229,2 82,3 0,0 0,0 481,0 17,7 0,0 0,0 
Csökmı 1 926,0 24,9 762,9 9,9 2 243,9 29,0 2 800,9 36,2 
Darvas 1 415,5 43,2 314,6 9,6 1 252,3 38,2 292,1 8,9 
Esztár 436,8 97,9 9,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Furta 1 709,3 36,4 221,8 4,7 2 492,4 53,1 271,9 5,8 
Gáborján 622,5 95,8 0,0 0,0 27,5 4,2 0,0 0,0 
Hencida 1 060,0 57,9 456,3 24,9 269,2 14,7 46,3 2,5 
Kismarja 3 079,1 76,4 351,9 8,7 579,4 14,4 17,7 0,4 
Komádi 3 208,2 25,9 4 111,2 33,2 1 744,2 14,1 3 310,9 26,8 
Körösszakál 967,5 89,4 30,2 2,8 82,1 7,6 3,0 0,3 
Körösszegapáti 2 976,4 59,8 113,7 2,3 1 790,6 36,0 97,0 1,9 
Magyarhomorog 2 189,8 54,1 711,8 17,6 1 057,0 26,1 86,5 2,1 
Mezıpeterd 720,4 39,4 42,3 2,3 997,2 54,5 70,4 3,8 
Mezısas 1 787,5 64,1 128,2 4,6 773,6 27,7 99,8 3,6 
Nagykereki 2 187,1 57,6 0,0 0,0 1 608,8 42,4 0,0 0,0 
Pocsaj 102,1 99,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szeghalom 184,2 33,1 213,8 38,4 42,8 7,7 116,1 20,8 
Szentpéterszeg 56,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Nem indokolt 
Mérsékelten 

indokolt 
Indokolt Erısen indokolt 

Településnév 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Terület 
(ha) 

Arány a 
település 
területé-
bıl (%) 

Told 1 039,9 69,1 48,5 3,2 397,3 26,4 18,3 1,2 
Újiráz 221,7 13,3 327,8 19,7 178,1 10,7 939,3 56,3 
Váncsod 2 239,5 64,0 48,0 1,4 1 194,1 34,1 19,7 0,6 
Vekerd 436,4 48,1 56,1 6,2 401,6 44,2 13,9 1,5 
Zsáka 3 831,5 46,8 649,2 7,9 3 074,3 37,6 631,9 7,7 
 

 

Az értekezés új, illetve újszerő eredményei 

 

1. Bemutattam egy jelentıs földrajzi területrıl készült, nagyfelbontású, integrált 

geoadatbázis felépítésének folyamatát, mely magában foglalja a hidrológiai 

szempontból korrigált domborzati modell, valamint nagy méretarányú, egységes 

adatkonzisztenciájú talajinformációs rendszer kialakítását. 

2. Létrehoztam a vizsgálati terület idısoros felszínborítási adatbázisát és kifejeztem a 

földhasználat stabilitásának index-értékeit, továbbá lehatároltam azokat a 

területeket, amelyek az elmúlt 230 év során jelentıs mővelési ág-változáson mentek 

keresztül. 

3. Településsoros területi statisztikákat készítettem a földhasználat jelenlegi és változó 

területi tényezıirıl. 

4. A belvíz-elıfordulás kockázatának meghatározására alkalmazott három eljárás 

segítségével kifejeztem az elöntés kockázati értékeit, majd településsorosan területi 

statisztikákat készítettem. Összehasonlító elemzést végeztem az alkalmazott három 

becslési eljárás között egy általam meghatározott, gyakorlati szempontrendszer 

szerint, mely alapján értékeltem az elemzésekhez felhasznált talaj-adatbázisokat is. 

5. Területhasználati modellt dolgoztam ki a térstruktúra környezeti szempontú 

átalakítása érdekében, melynek térelemeit lokalizáltam, valamint településsorosan és 

talaj-altípusonként területi értékekben is kifejeztem. 

 

 



Az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

 

A gyakorlati élet számára alapadatok szolgáltatására képes, integrált térinformatikai 

rendszert építettem fel, melynek segítségével csökkenthetıek a környezeti-természeti 

katasztrófák. 

A településsorosan kifejezett belvízi elöntési kockázatok az operatív védekezési 

munkálatok elıkészítését és támogatását hivatottak szolgálni. 

Számos alapinformáció keletkezett a földhasználat jelenlegi szerkezetének 

megváltoztatásához, melynek felhasználásával lokalizálni lehet a változást ösztönzı 

rendszereket és azok forrásait. 

A felépített rendszer mintaként szolgálhat a birtokrekonstrukciós folyamat 

környezetközpontú szemlélet szerinti irányításához. 
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