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’1. A TISZA-TÓ TERÜLETEGYSÉGEI ÉS RÉSZTERÜLETEI (TÉRKÉPI ÉS TÁBLÁZATOS
BEMUTATÁS)
1.1. A TISZA-TÓ TERÜLETEGYSÉGEINEK ÉS RÉSZTERÜLETEINEK TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA

Területe:

Vízfelület

Térség

Valki-medence összesen:
Tiszafüred-Örvény térség
Poroszlói medence
összesen:
Sarudi-medence összesen:
Abádszalóki-öböl
tározótér összesen:
Tisza (főmeder) összesen:
Tisza-tó összesen

Szárazulatok Szigetek száma területe
(meglévő)

Jelentősebb
belső
vízfolyások

Szabályozó
műtárgyak

Partvonal
hossza

13,5
14.3

km2
24,805
7,640

km2
18,505
2,340

%
74,35%
30,63%

db
8
9

km2
6,300
5,300

%
25,65%
69,37%

4
3

db
2
2

41,592

32,992

79,04%

7

8,600

20,96%

4

2

11.3

26,190
20,676
120,903
6,797
127,700

24,490
19,576
97,903
6,497
104,400

93,51%
94,68%
80,78%
99,85 %
81,75%

3
5
32
2
34

1,700
1,100
23,000
0,300
23,300

6,49%
5,32%
19,22%
0,15 %
18,25%

2
4
17
0
17

1
1
8
0
8

18.7
19,6
77.4
0
77.4

2.sz. melléklet
A TISZA-TÓ ÁTTEKINTŐ
HELYSZÍNRAJZA
2.A. A TISZA-TÓ ÉS AZ ÉRINTETT KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK
2.1 A PARTI TELEPÜLÉSEK TERÜLETHASZNÁLATI TERVEI (FELSOROLÁS,
FELTALÁLHATÓSÁG, KIVONATOS ISMERTETÉSÜK TELEPÜLÉSENKÉNT)
2.2 VÉDETT ÉS SZIGORÚAN VÉDETT TERÜLETEK
2.3 KIJELÖLT SZABADVÍZI STRANDOK, KIKÖTŐK, JELENTŐSEBB GÉPKOCSI
PARKOLÓK, ÉS EGYÉB VÍZFELÜLET HASZNÁLATOK (PL. VÍZI-SÍPÁLYA)
2.4 BEMUTATÓ ÖSVÉNYEK ÉS ÖKO-TURISZTIKAI ÚTVONALAK BEMUTATÁSA
2.5 TURISZTIKAI ÉS IDEGENFORGALMI HASZNÁLAT TERVEZETT ZÓNÁI

1. TISZAVALKI-MEDENCE
Poroszló–Eger-patak–Nyárád-ér (Tiszavalk)–IX. sz. öblítőcsatorna–Tisza 436–432 fkm–X. sz.
öblítőcsatorna–Füredi-Holt-Tisza–Tiszafüred, 17 km
A poroszlói közúti híd és Nyárád-ér IX. sz. öblítőcsatornáig tartó szakasz csak kézi erővel
vagy elektromos motorral hajtott vízi járművel járható. Ugyanitt a túraútvonal mellett időszaki
korlátozás van érvényben, arról febr. 1.–jún. 15. között nem szabad letérni.
2. TISZAFÜREDI-ÖBLÖZET
Tiszafüred–X. sz. öblítőcsatorna–Tisza 432–430 fkm–Füredi öblítőcsatorna Füred–FürediHolt-Tisza–Tiszafüred, 6 km
3. ÖBLÍTŐCSATORNÁN POROSZLÓTÓL TISZAFÜREDIG
Poroszló–Kis-Tisza–Tisza–Füredi öblítőcsatorna–Füredi-Holt-Tisza–Tiszafüred, 9 km
4. TISZAFÜRED–TISZAÖRVÉNY
Tiszafüred–Füredi-Holt-Tisza–Füredi öblítőcsatorna–Tisza 430–426 fkm–Tiszaörvény–VIII.
sz. öblítőcsatorna–Örvényi-morotva–Füredi-Holt-Tisza–Tiszafüred, 9 km
5. TISZAÖRVÉNYTŐL POROSZLÓIG
Tiszaörvény–Tisza 426–425 fkm–VI. sz. öblítőcsatorna–Oldalcsatorna–Szilas-fok–CsapóiHolt-Tisza–Kis-Tisza–Poroszló, 9 km
6. SARUDI-MEDENCE
Sarud–V. sz. öblítőcsatorna–Tisza 418–412 fkm (Tiszaderzs)–Kis-Tisza–Sarud, 16 km
7. POROSZLÓI-MEDENCE
Sarud–Kis-Tisza–Balázs-fok–Fűzfás-morotva–(Óhalászi-Holt-Tisza)–VI. sz. öblítőcsatorna–
Szilas-fok–Csapói-Holt-Tisza–Kis-Tisza–Sarud, 17 km
8. SARUDRÓL ABÁDSZALÓKRA
Sarud–Kis-Tisza–Tisza

412–410

fkm–IV.

sz.

öblítőcsatorna–Bere-felső-Holt-Tisza–

Abádszalók, 11 km
9. ABÁDSZALÓKI-MEDENCE
Abádszalók–Bere-felső-Holt-Tisza–IV. sz. öblítőcsatorna–Tisza 409–407 fkm (TiszanánaDinnyéshát)–II. sz. öblítőcsatorna–Bere-alsó-Holt-Tisza–Abádszalók, 10 km
10. KISKÖRÉRŐL ABÁDSZALÓKRA
Kisköre–Tisza 404–405 fkm–I. sz. öblítőcsatorna–Bere-alsó-Holt-Tisza–Abádszalók, 6 km

Túraútvonalak a Tisza-tó védett természeti területein

1. Poroszló Kőhíd-lapos -Eger-patak -Nyárád-ér -IX. öblítőcsatorna
2.

Túraútvonal hossza: kb. 1 1,5 km
Kis-Tisza (Tisza-folyó 430 fmk -Poroszlóig)

Tú raútvonal hossza: kb. 7,5 km
3. Kis-Tisza ( Poroszló és Sarud között)
Túraútvonal hossza: kb. 8,5 km
4. Poroszló -Csapói-Holt-Tisza - Szilas-fok -VI. öblítőcsatorna
Túraútvonal hossza: kb. 7,5 km
s. Lapos-morotva - Fűzfás-morotva - Szolgabíró tava -VI-os

6.
7.

öblítócsatorna
Túraútvonal hossza: kb. 7 km
Sarud -Balázs-fok -Kozma-fok
Túraútvonal hossza: kb. 5 km
V-ös öblítőcsatorna - Sarkad fok
Túraútvonal hossza : kb. 3 km

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Általáno s Látogatási Szabályzata
A tem1észeti értékek megőrzése érdekében a Hortobágyi Nemzet i Park
Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében lévő
területek turisztikai célú látogatásának feltételeit, szabályait jelen szabályzatban
határozza meg. További tájékoztatás az Igazgatóság debreceni központjában
(4024 Debrecen. Sumen u. 2., tel.: 52/529-935) illetőleg az Igazgatóság
Látogatóközpontjában (407 1 Hortobágy, Petőfi tér 9.. tel.: 52/589-000) kapható.
•

Az Igazgatóság természetvédelmi kezelésében lévő területek

közül a Hortobágyi Nemzeti Park (a továbbiakban : HNP) és a Bátorligeti Ösláp
Természetvédelmi

Terület korlátozottan

látogatható,

a

belépéshez

az

Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges. Az Igazgatóság működési
területén lévő fokozottan védett területek a természetvédelmi hatóság által
kiadott engedély birtokában látogathatók! A HN P bemutató területeire szóló
belépőkártya

egyben

vagyonkezelői

hozzájárulás

látogatásához. Az Igazgatóság természetvédelmi

az

adott

területek

kezelésében. illetve saját

vagyonkezelésében lévő további védett természeti területek szabadon látogathat
ók (3. sz. melléklet).
•

Az Igazgatóság védett természeti

vagyonkezelésű területein (továbbiakban:

az

területein

Igazgatóság

és saját

területei)

a

látogatás során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok (különösen a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII . törvény) természetvédelmi
előírásait.
•

A kutatási céllal belépők számára az Igazgatóság hozzájárulása

mellett szükséges beszerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét is.
•

Az Igazgatóság területeinek látogatására kizárólag az itt

felsorolt közlekedési módok elfogadottak: gyaloglás. futás, kerékpározás,
lovaglás, szekerezés, vízi túrázás. Minden esetben a vonatkozó előírások
betartása kötelező érvényű. Gépjárművel a nemzeti park területére behajtani tilos!
Kivételt képeznek ez alól a szabad közforgalmú utak és a külön hozzájárulással
használt utak. További kivétel az Egyek-Pusztakócs i mocsarak bemutatóterület
látogatása során a Górési tanösvény megközelítése céljából a Kócsújfalu és a
Górés tanya közötti földút igénybevétele. mely száraz vagy

fagyott

talajviszonyok esetén külön hozzájárulás nélkül is igénybe vehető gépjám1üvel
közlekedés céljából.
•

A bemutató területek

gyalogosan, kerékpárral.

lóháton,

szekérrel vagy a Tisza-tó esetében vízi jám1üve l látogath atók. Jám1üvel a
kijel ölt közlekedési útvonalakról (földutakról és vízi utakról ) letérni tilos!
Felázott utakon járművel közlekedni tilos! A hortobágyi kerékpárút burkolatlan
földúton halad, ezért csak gyakorlott kerékpárosoknak ajánlott.
•

A nemzeti park területein a lovaglás, szekerezés kizárólag az

Igazgatóság előzetes hozzájárulásával lehetséges.
•

Geoládák e l h e l y e z é s e az Igazgatóság területein csak az

Igazgatóság előzetes hozzájárulásával végezhető.
•

Fotózáskor. túrázáskor ügyeljen arra, hogy ne zavarja, ne

károsítsa az élőlényeket és környezetüket. Használja a tanösvényeket, gátakat,
töltéseket , földutakat, kilátókat és betekintőket. A kijelölt utakról letérni, a
gyepeken keresztül közlekedni tilos!
•

Az Igazgatóság a kezelésében lévő sorompókat zárva tartja.

Annak illetéktelen személy által

történő nyitása tilos és hatósági eljárás

kezdeményezésére adhat okot.
•

A nemzeti park területén a tanösvények és bemutatóterletek látogatása

feltételekhez kötött. A Hortobágy-halastavi bemutatóterület, az Egyek-pusztak ócsi
mocsarak bemutatóterület és a Szálkahalmi bemutatóterület látogatható vezető
nélkül, ugyanakkor ezen területekre való belépés előtt a nemzeti parki belépőkártya
megváltá sa kötelező. Ezeken kívül eső egyes területek az Igazgatóság előzetes
vagyonkezelői hozzájárulásával és az általa megbízott vezetővel látogathatók.
•

Máta-puszta a Hortobágyi Nonprofit Kft. szekértúra programjának keretében,

vagy az Igazgatóság egyed i hozzájárulásává l látogatható.
•

A Malomházi bemutató terül et az Igazgatóság programjainak keretében vagy

szervezett formában az Igazgatóság külön hozzájárulásának birtokában látogatható.
•

A Tisza-tavon a poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány. valamint a tiszaörvényi

Tiszavirág Ártéri Sétaút az üzemeltetőik, illetve vagyonkezelőik által szervezett
program keretében látogathatóak.
•

Az Igazgatóság más - itt nem szereplő - tanösvényei ingyenesen és

vezető nélkül is szabadon látogathatóak saját felelősségre. A tanösvények
bemutatását keresse a nemzeti park honlapján. Több tanösvény bejárását,
megismerését bemutatófüzet is segíti.
•

Szabadon látogatható tanösvények : Jónásrészi tanösvény, Tarpai Szőlő-hegy

tanösvény,

Cégénydányádi

kastélypark

tanösvény ,

Bihari-sík

tanösvény

(Bivalyrezervátum).
•

A kijelölt állomásokon információs táblák, útközben pedig útbaigazító táblák

segít ik a tájékozódást.
•

Az Igazgatóság területein ne károsítsa a természetet! Ügyeljen a védett

növényekre , és állatfajokra. A védett élőlények egyedeinek zavarását, károsítását ,
elpusztítását törvény tiltja.
•

A látogatókat a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai jogosultak igazoltatni

, belépési

engedélyüket

ellenőrizni, és amennyiben

nem

megengedett

tevékenységet folytatnak, a területről kiutasítani, illetve eljárást kezdeményezni .
•

A nemzeti parki belépőkártya. illetőleg a szolgáltatások igénybevételére

feljogosító

menetjegy. vagy

belépőjegy

meglétét az

Igazgatóság arcképes

igazolvánnyal rendelkező munkatársai jogosultak ellenőrizni. Aki mulasztásának
pótlására az ellenőrzést végző személy
területről kiutasítható.

felszólítása ellenére sem tesz eleget, a

•

A belépőkártya terepen történő - utólagos - megvásárlása során a

mulasztást elkövető semm ilyen kedvezmény igénybe vételére nem jogosult.
•

Belépőkártya értékesítő

madárvédelmi

mentőhely,

helyek: Hortobágyi-halastó jegypénztár, Górési
HNP

Látogatóközpont

és

Tourinform

iroda,

Pásztormúzeum , Kadarcsi csárdakiállítá s, Nyugati Fogadóház, és a www.hnp.hu
oldalon közzé tett értékesítőhelyek.
•

Az Igazgatóság területein lessátor felállítása, vagy egyéb, madárfészeknél

történő fényképezési, filmezési tevékenység kizárólag előzetes vagyonkezelői
hozzájárulással lehetséges.
•

A kereskedelmi célú fotózás és filmezés csak az Igazgatóság jóváhagyásával

lehetséges.

A

tevékenység

folytatásának

feltételeit

részletesebben

a

Természetfotózási és filmezési szabályzat a HNPI területein című dokumentum (2. sz.
melléklet) tartalmazza.
•

Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein túravezetésre, szakvezetésre

csak az Igazgatóság munkatársai , vagy az Igazgatóság engedélyével rendelkező
túraszervező cégek. magánszemélyek jogosultak. Az engedély kiadásának , a
Hortobágyi és a Tisza-tavi túravezető igazolvány megszerzésének és a tevékenység
folytatásának feltételeit részletesebben Túravezetés és túraszervezés szabályai a HNPI
területein című dokumentum tartalmazza.

•

A nemzeti park területén a látogatók a saját felelősségükre tartózkodnak, továbbá

saját felelősségükre használják a bemutatáshoz rendelkezésre álló létesítményeket (pl.
kilátók, betekintők. palló utak. hidak). A látogató a belépőkártya megvásárlásával az
Igazgatósággal szembeni kárigényeinek érvényesítéséről véglegesen és kifejezetten
lemond. Testi épségéért 18 év fölött mindenki maga felel. 18 év alattiakért a
csoportvezető, vagy nagykorú családtagja.
•

A Tisza-tavon a vízi közlekedés szabályai t a 30/2003 (111.18.) Korm.

Rendelet 3§ (4) és (S) bekezdésében foglaltak rögzítik.
•

A szabadon élő háziállatokhoz csak gazdáik, vagy a felügyeletükkel

megbízott személyek engedélyével szabad közeledni.
•

Nyitott kutakból vizet inni tilos!

•

Vigyázzon vizeink tisztaságára!

•

Szemetelni tilos!

•

A nemzeti park területén táborozni csak az Igazgatóság hozzájárulásával lehetséges.

•

Kutyát és más házi állatot csak a bemutatóterületeken, és csak pórázon lehet vezetni.

•

A nemzeti park területén nincs kijelölt tűzrakó hely. Az Igazgatóság egyéb

területein tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújthat. Dohányzáskor legyen
körültekintő! A száraz gyep könnyen meggyullad hat.
• Ha különleges,

ritka fajok egyedeinek megjelenését észleli, kérjük, értesítse

Igazgatóságunkat. Hasonlóan járjon el akkor is, amikor sérült, entésre szoruló
állatot talál.
•

Az Igazgatóság saját vagyonkezelésű területein az Igazgatóság írásos -

előzetes
hozzájárulása nélkül semmilyen üzleti tevékenység (pl. túravezetés, árusítás)
nem végezhető, továbbá tilos árusítóhely telepítése, építmény létesítése.
• Az Igazgatóság a kezelésében

és/vagy üzemeltetésében lévő kiállítóhelyeken

és bemutatóterületeken hagyott tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal.
•

A média munkatársai csak az Igazgatóság előzetes engedélyével

készíthetnek interj út, kép- és hanganyagot a bemutatóhelyek és létesítmények terül
etén.
•

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bek . i. pont

alapján a védett természeti területeken a természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez,
technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
•

Módosult tudatállapotú személy nem tartózkodhat az Igazgatóság bemutató

területein!

•

A nemzeti park területén ne zavarja az élővilág nyugalmát (hangoskodás, zajkelté

s, stb.)!
•

A testi vagy szellemi fogyatékkal élők csak felügyelettel tartózkodhatnak

az Igazgatóság területein .
•

A berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni.

•

A hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kérjük elhelyezni, a

folyékony vagy veszélyes hulladékok lerakása tilos!

•

A pallókon csak gyalogosan lehet közlekedni.

A lesek. kilátók és pallók használatánál ügyelni kell a csúszásveszélyre.
•

Az Igazgatóság értékeit eltulajdonítani , megrongálni tilos! Ellenkező esetben a

cselekmény büntetőjogi eljárást von maga után.
•A

halastavakban. a Hortobágy-folyóban és a csatornákban fürödni tilos! Horgászni

csak a területre szóló külön engedéllyel és a horgászati előírások betartásával lehet.

2.5.1. melléklet
TURISZTIKAI ÉS IDEGENFORGALMI HASZNÁLAT TERVEZETT ZÓNÁCIÓJA
A TISZA-TAVON
A Tisza-tó szerkezeti tagoltsága és természeti adottságainak változatossága, valamint ezek
megőrzése szükségessé teszi egy turisztikai és idegenforgalmi használatokra vonatkozó
zónáció kialakítását.
1. A zónációs besorolás általános ismertetése:
A Tisza-tó területeinek besorolását az eddigi gyakorlat helyett, amely a tározó
részeinek külön-külön történő besorolását tartalmazta, a használati-hasznosítási
szempontú besorolás kerül bevezetésre. Ennek a módosításnak a bevezetését az adott
medencéken, öblökön átnyúló használati szabályozások megegyezése indokolja.
A területre vonatkozó szabályozások három zóna kialakítását igényli.
I. besorolású zóna:
Szabad hasznosítású zóna, melyben az idegenforgalmi és turisztikai igények
kielégítése az elsődleges szempont. A korlátozások csak a fenntartható fejlődés
és a természeti értékek megőrzésének érdekében történnek.
II. besorolású zóna:
Országos jelentőségű védett természeti területeket magába foglaló zóna, melyben
a hasznosítási és a természeti értékek megőrzésének szempontjai összehangolásra
kerülnek. A természetvédelem elsődlegességet élvez, de a horgászat és a vízi és
ökoturizmus lehetőségei is biztosítottak maradnak. Jelentős korlátozások
kerülnek bevezetésre elsősorban a vízi közlekedés és a nomád kempingelés, azaz
a tartós terület használat területén. Ebbe a zónába kerülnek besorolásra a tározó
védelmi rendszerei is, amelyek a vízgazdálkodási és árvízvédelmi biztonság
érdekeit szolgálják.
III. besorolású zóna
Kiemelt jelentőségű természeti területi zóna, a természetvédelmi érdekek
kizárólagosságot

élveznek,

a

használatok

ennek

vannak

alárendelve.

Igenforgalmi és turisztikai szempontok alárendelten érvényesülnek, illetve a
hasznosítások kizárólagosan a természet megismerésére, tanulmányozására
irányul.

Területei lehatárolása:
A területi lehatárolás megjelenítését a térképi melléklet (2.5.2. mell.) tartalmazza.
Terület használatok zónán belüli szabályozása:
A zónán belüli közösségi célú használatok szabályozása a zóna teljes területére
általánosan vonatkozóan szabályozást tartalmaz. Ezen belül a helyi adottságok,
természeti környezet, társhasználatok miatt egyes lokális helyekre, szakaszokra
megfogalmazott előírások ettől jelentősen eltérhetnek.
Pl. az I-es zónába sorolt területen a Tisza Tiszaderzsi szűkületében (408 – 412 fkm
között) a főmeder is magába foglaló 600 m-es sávjában nem létesíthető olyan
használat, melynek infrastruktúrája akadályozhatja az árvizek zavartalan
lefolyását, illet jégtorlasz, mely által jeges árvíz kialakulását okozhatja és ezáltal
közvetlenül veszélyeztetheti a térség árvízi biztonságát.
A zóna használatára vonatkozó előírások az elsődleges használatra, hasznosításra
vonatkoznak, az erre települő másodlagos hasznosítások, illetve szolgáltatások már
külön elbírálást és engedélyeztetést vonnak maguk után, melyek eltérhetnek az
eredeti
Pl. Kikötői hasznosítás esetében már másodlagos szolgáltatásnak minősül a
szálláshelyek illetve éttermi szolgáltatások biztosítása. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy nem megengedett, de külön elbírálás és engedélyezési eljárás
keretében létesíthető. Kikötők esetében, amennyi a feltételek rendelkezésre állnak,
a szálláshelyek biztosítása támogatott szolgáltatás.
2. Idegenforgalmi és turisztikai közösségi hasznosítások zónációs ismertetése:
A közösségi hasznosítások előírásait a 3. fejezet tartalmazza.
’I. típusú zóna területén:
Területei lehatárolása:

A Tisza-tó D-i, DNY-i területei elhelyezkedő Abádszalóki-öböl és a Sarudi-medence
alsó részét, a Tisza-Örvényi térség, valamint az a Tisza-tó, 33 számú főközlekedési út
alatti részének parti sávjai a védelmi művek (fővédvonal, köztes terület, szivárgó
rendszerek) kivételével. Ebbe a zónába került besorolásra a Tisza folyó főmedre is.
Közösségi használatok:
Szabadidős –, sport- és kedvtelési célú használatok közül, a
Sátorozás, kempingezés kijelölt táborhelyeken a zónában ezek létesítése és
üzemeltetése engedélyezett. Nem tartoznak hatálya alá a horgászok védelmét
szolgáló ideiglenes esővédő beállók, sátrak.
Szállás helyek létesítése, magasépítési létesítmények elhelyezése a zónában ezek
létesítése megengedett, az előírások betartásával, valamint kikötők területén.
Szabadvízi fürdőzés, strandok létesítése, kijelölése ezek létesítése és üzemeltetése a
jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett
Vízi és ökoturizmus korlátozás nélkül végezhető tevékenységek
Sporthorgászat mind a parti, mind a csónakból történő sport horgászat korlátozás
nélkül végezhető tevékenységek, parti horgászhelyek kialakítása megengedett
Vadászat jogszabályi keretek között korlátozás nélkül végezhető tevékenység
Vízi sportolás (zárt vízi-sportpályák, vízi-sportversenyek, téli sportok stb.) Vízisport
versenyek rendezése a jogszabályi keretek között korlátozás nélkül végezhető
tevékenységek
Nyílt és Zárt vízisport-pályák a zóna vízfelületein kijelölhetők
Víziállás létesítése a tározó vízfelületein nincs engedélyezve, csak a kijelölt kikötők
üzemi területén lehetséges üzemeltetésük. Kivételt képeznek a kijelölt horgászati
helyeken létesítendő un. horgász állások.
Sólyapálya: a zónában a megfelelő feltételek (megközelíthetőség közútról, terület
használati megállapodás, üzemeltető, engedélyes) esetében rendelkezésre állása
mellett létesíthetők.
Veszteglés (állóhajók) a HSZ előírásainak megfelelően a zónában engedélyezett.
Közlekedés
A vízi közlekedés rendje és korlátozásai:
Ebbe a kategóriába sorolt víziutakon, illetve a főmederi hajóútban a HSZ
előírásainak megfelelően, korlátozások nélkül közlekedhetnek a vízi járművek.
Kikötők, csónakkikötők létesítése és működtetése

Úszóművek elhelyezése – mint a tározó egész területén – csak kikötőkben
engedélyezett.
Különleges helyzetek
Viharjelzés, irányfény: a Tisza-tó ezen vízfelületein már működik a viharjelző
rendszer. Fejlesztése korlátozás nélkül engedélyezett.
Társadalmi vizimentő szolgálat létrehozása a terület veszélyességének ismertében támogatott.
’II. típusú zóna területén:
Területei lehatárolása:
A védetté nyilvánított Poroszlói és Sarudi medence részek, a Tisza folyó, Kis-Tisza bal
part, valamint az V-ös számú öblítő csatorna – Kozma fok – Balázs-fok által körül
határolt terület. Ide kerülnek besorolásra a tározó védelmi művei, valamint az öblítő
csatornák medrei és szabályozó műtárgyaik is.
A zónán belül további területek kerültek kijelölésre, melyben további, az adott
területrészre vonatkozó korlátozások kerültek bevezetésre.
Közösségi használatok:
Szabadidős –, sport- és kedvtelési célú használatok
Sátorozás, kempingezés: a Tisza-tó védett, belső területein nem engedélyezett, tiltott.
A védelmi művek esetében a fővédvonal és a szivárgó csatorna közti erdősávban
az eredeti funkció megtartása mellett a környezet károsítása nélkül kialakított és
engedélyezett helyeken lehetséges.
Szállás helyek, magasépítési létesítmények elhelyezése, illetve létesítése nem
engedélyezett.
Szabadvízi fürdőzés, strandok (a kijelölés hatósági, működtetési feltételei, stb.) a
védett területeken nem releváns, a parti kijelölt szabadvízi strandok esetében az
árvízvédelmi fővédvonal nem képezi a strand részét.
Vízi és ökoturizmus: ezen zónában kiemelt idegenforgalmi támogatást élvez,
létesítményei (ökotúra útvonalak, vízi sétányok, donga utak, kilátó és madár
megfigyelő helyek kialakíthatók, támogatottak. Hagyomány megőrző emlék helyek
(Óhalász térségében) létesíthetők
Sporthorgászat: a zónában korlátozás nélkül engedélyezett.
Vadászat: a zónában korlátozás nélkül engedélyezett
Vízi sportolás (zárt vízi-sportpályák, vízi-sportversenyek, téli sportok stb.), Vízisport
versenyek, Zárt vízisport-pályák létesítése a zóna területén nem engedélyezett, tiltott.

Víziállás: csak ökoturisztikai igények kielégítésre létesíthető, ideiglenes
jelleggel.
Közlekedés
Közúti és tóparti közlekedés
Gépjármű közlekedés a tározó töltésein korlátozottan engedélyezett, gáton járási
engedély birtokában, amely nem biztosítja a helységek közötti akadálytalan
forgalmat, csak a horgászhelyek gépjárművel történő megközelítését szolgálja.
Gyalogos és kerékpáros közlekedés
A kiépített kerékpárutakon a gyalogos, kerékpáros, valamint a lovas közlekedés
árvízmentes időben korlátozás nélkül végezhető.
Parkolásra, pihenésre a gyalogos, kerékpáros, valamint a lovas turisták számára a
védelmi művek területei a természet és környezetvédelmi előírások betartása mellet
korlátozások nélkül igénybe vehetők. Kivételt képeznek az élet és vagyonvédelmi
szempont lekerített területek
A víziközlekedés rendje: a zóna területére eső vízi utakon teljesítménykorlátozás
van érvényben. Korlátozás nélkül csak emberi erővel, illetve 4 KW alatti robbanó
motoros vízi járművel vehető igénybe. Kivételt képeznek az Óhalász Holt-Tisza,
valamint az Ispán tavak térsége (Ispán-tava, Hódós, Porong-tava, Gaznyilas,
valamint a Partos-fenék elnevezésű holt-ágak vízfelületei, melyek csak kézi és
elektromos meghajtású vízi járművek vehetik igénybe.
Ezt meghaladó teljesítményű belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak a kijelölt
túraútvonalakon csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott ökotúra-vezetői
jogosítvány birtokában kaphat – legfeljebb 15 kW teljesítményig – üzemeltetési engedélyt.
Az ökotúra-vezetői jogosítvány a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel
együtt jogosít a megjelölt túraútvonalakon való közlekedésre, csónakot, illetve vízi járművet
kikötőn kívül tárolni tilos.

Kikötők, csónakkikötők nem létesíthetők, de a terület adottságai ezt nem is teszik
lehetővé.
Veszteglés (állóhajók) a területen veszteglés nem engedélyezett.
Úszómű elhelyezés: csak turisztikai célból, külön engedéllyel létesíthetők és
üzemeltethetők.
Különleges helyzetek
Viharjelzés, irányfény létesítése a területen engedélyezett, sőt kívánatos. Társadalmi
vizimentő szolgálat létrehozása a terület veszélyességének ismertében
támogatott.

’III. típusú zóna területén:
Területei lehatárolása:
A Tiszavalki-medence teljes területe a Tisza-folyó, a IX-es és a X-es jelű öblítő csatornák
kivételével, beleértve a parti sávokat is. Kivételt képez a IV-es tipusú zóna területe is.
Közösségi használatok:
A zóna területén tiltott közösségi használatok:
Szabadidős –, sport- és kedvtelési célú használatok közül:
Sátorozás, kempingezés, kivételt képez a Tiszavalki kikötő területén belüli rész.
Szállás helyek, magasépítési létesítmények elhelyezése,
Szabadvízi fürdőzés, strandok létesítése,
Vízi sportolás (zárt vízi-sportpályák, vízi-sportversenyek, téli sportok stb.),
Vízisport versenyek lebonyolítása,
Zárt vízisport-pályák létesítése,
Víziállások létesítése.
Jelentős korlátozásokkal végezhető közösségi használatok:
Vízi és ökoturizmus: csak a kijelölt vízi túra útvonalon engedélyezett a kézi erővel
hajtott vízi járművek közlekedése. A belső területek csak túravezetővel látogathatók,
kivételt képez Apota térsége.
Sporthorgászat a zóna területén csak korlátozásokkal végezhető, február 1. – június
15. közötti időszakban a Nyárád-ér, Eger-patak, az 57, 58, 59-es alappontok, a 33as főút, a Tisza fő medre és a IX. öblítőcsatorna által lehatárolt területegységén
tilos a tartózkodás.
Vadászat: a zóna területén a vízi vad vadászata tilos.
Közlekedés
Közúti és tóparti közlekedés: az árvízvédelmi töltésen korlátozott gépjármű
forgalom engedélyezett Tiszavalk és a Tiszavaki kikötő közötti szakaszon, a
Rábolyi szakaszon, valamint Tiszavalk és Tiszabábolna közötti szakaszon a
horgászhelyek megközelítése céljából.
A gyalogos, kerékpáros közlekedés az árvízvédelmi töltéseken, árvízmentes
időszakokban, korlátozás végezhető. Nincs kiépített kerékpárút a Tározó jobb parti
töltésén.
Parkolás az árvízvédelmi fővédvonalon a vízoldali padkán engedélyezett.

A víziközlekedés rendje: a zóna területére eső vízi utakon teljesítménykorlátozás és
időszaki korlátozás van érvényben. . A Nyárád-ér, Eger-patak, az 57, 58, 59-es
alappontok, a 33-as főút, a Tisza fő medre és a IX. öblítőcsatorna által lehatárolt
területegységén február 1-től június 15-ig tilos a tartózkodás és vízi járművel való
közlekedés. Továbbá a tartózkodási tilalom megszűnését követően, korlátozás
nélkül csak emberi erővel, illetve 4 KW alatti robbanó motoros vízi járművel vehető
igénybe a víziút ide eső része.
Kikötők, csónakkikötők: a területen kikötők létesítése nem engedélyezett, kivételt
képez a Tiszavalki kikötő. Csónak lekötő hely található a Támlaposi gátőrház és
szivattyútelep térségében a főmederben.
Úszómű elhelyezése nem engedélyezett a területen.
Különleges helyzetek
Viharjelzés, irányfény kialakítása engedélyezett
Társadalmi vizimentő szolgálat működése, a tilalmi időszakon kívül, szükséges és
engedélyezett.
’IV. típusú zóna területén:
Területei lehatárolása:
A Tiszavalki-medencén belül a Kerek-tó és bekötő csatornája, a Hordódi Holt-Tisza és
mellékága, valamint a Háromágú morotva területe.
Valamennyi közösségi használat tiltásra került a zóna területén.

3.sz. melléklet
A KISKÖREI VLP ÉS A TISZA-TÓ
SZABÁLYOZÓ MŰTÁRGYAINAK
ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYE

4. sz. melléklet
A VÉDETT ÉRTÉKEK
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI
TERVE

Jogszabályi feltételeknek eleget téve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság készíti. A
Vidékfejlesztési Minisztérium jóváhagyása és aláírása után a Kódex mellékleteként
becsatolásra kerül a dokumentum.

5. sz. melléklet
JOGSZABÁLY-GYŰJTEMÉNY

5. JOGSZABÁLY-GYŰJTEMÉNY
Jogszabályok - szakmai jogterületenként

Tartalom:
I. Területhasználat általában, terület- és településrendezés
II. Vízgazdálkodás
III. Természetvédelem
IV. Vízi közlekedés
V. Környezetvédelem
VI. Mező- erdő- vad és hal gazdálkodás
VII. Turizmus
I. Területhasználat általában, terület- és településrendezés
1. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
2. 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
3. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
4. 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt
térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
5. 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
6. 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
7. 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
8. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről
9. 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti műszaki
tervtanácsokról
10. 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

11. 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
12. 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról

13. 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet a területfejlesztés intézményei törvényességi
felügyeletének részletes szabályairól
14. 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról
15. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
16. 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
17. 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
18. 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
19. 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről
20. 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv
elfogadásáról

II. Vízgazdálkodás
21. 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
22. 2009. évi CXLIV. Törvény a vízi társulatokról
23. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről
24. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
25. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról
26. 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről
27. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
28. 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
29. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel szembeni védelméről
30. 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta,
valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és

hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének
csökkenésével kapcsolatos eljárásról
31. 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról
32. 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
33. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól
34. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
35. 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és
jelentési kötelezettségről
36. 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési
agglomerációk lehatárolásáról
37. 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról
38. 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízi létesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról
39. 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő
alapadatokról
40. 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól
41. 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
42. 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
43. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
műszaki szabályokról
44. 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízi
létesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
45. 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
46. 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és
állapotértékelésének egyes szabályairól
47. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
48. 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről
49. 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási
nyilvántartásáról

50. 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről
51. 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek
üzemeltetéséről
52. 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről

III. Természetvédelem
53. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
54. 1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról
55. 1995. évi LXXXI. Törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
56. 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a
vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott
Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között
elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
57. 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól
58. 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól76. 348/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
59. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről
60. 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre
vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
61. 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
62. 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének
fenntartásáról
63. 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok
élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
64. 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre
vonatkozó szabályokról
65. 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről
66. 15/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá
nyilvánításáról
67. 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba
való besorolásáról
68. 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet a védett természeti területek és értékek
nyilvántartásáról
69. l9/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasítás a nemzeti park igazgatóságok
természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek szerinti
ellátásáról

IV. Vízi közlekedés
70. 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről90. 219/2007. (VIII. 15.) Korm.
rendelet a folyami információs szolgáltatásokról
71. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
72. 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon
környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken
kiadható üzemeltetési engedélyről
73. 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről,
valamint illetékességéről
74. 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról
75. 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető
szabályairól
76. 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról
77. 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más
hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és
megszüntetéséről
78. 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más
hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az
üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról
79. 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet a vízi közlekedés irányítására és a hajóút
kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről

80. 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló,
ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról
81. 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének
megállapításáról
82. 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra
alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá
nyilvánításáról
83. 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények
hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség
vizsgálatáról és tanúsításáról
84. 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének
rendjéről
85. 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről,
építéséről és megfelelőségének tanúsításáról

V. Környezetvédelem
86. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
87. 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról
88. 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról
89. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
90. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
91. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
92. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről
93. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
94. 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz
való hozzáférésének rendjéről
95. 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról
96. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

97. 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről

VI. Mező- erdő- vad és hal gazdálkodás
98. 2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról
99. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról122. 1996. évi LV. Törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
100. 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
101. 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Program kihirdetéséről
102. 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
103. 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatározásáról
104. 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
105. 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet a nem halászható (horgászható)
halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi
időkről
106. 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

VII. Turizmus
107. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
108. 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok,
valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek
feladatairól
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6. A TISZA-TÓ PARTI TELEPÜLÉSEINEK FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSEI
Jelen összeállítás a „TISZA TAVI KÓDEX - szabálygyűjtemény a Tisza tó és
partjainak használatára” c. 2010 készült anyaghoz kapcsolódóan, az önkormányzatok
és egyéb szervezetek által megadott fejlesztési elképzeléseket tartalmazza.
Jobb parti települések – Heves megye
Kisköre:
A szakasz határai: 132+100 – /133+557 duzzasztómű tengelye/ – 136+660 tkm közötti
szakasz. Szakasz hossza: 4560 m. Jelentős tározótéri területtel nem rendelkezik.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
A Szabadvizű strand és camping területén lévő fejlesztéseket pályázat útján
szeretnénk megvalósítani:
I. ütemben: - a meglévő csúszda fejlesztése, bővítése
- kerti bútorok, napernyők, napozóágyak, öltözőkabinok vásárlása
- gyermek medence építése
- belső közlekedő utak felújítása
- színpad felújítása
II. ütemben: - portához beléptető rendszer kialakítása
- viharjelző létesítése
- Ifjúsági tábor létrehozása faházak építésével + közös konyha + mosókonyha teljes
berendezésekkel
III. ütemben: a strand felső végénél a parton Dinnyéshát irányában evezős pálya
kialakítása (Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségének fejlesztési javaslatában
is szerepel)
A 2280 hrsz. terület (lovas pálya) végén hajókikötő kialakítása kiszolgáló
helyiségekkel, amelyre már terv is készült.
C26-os tábla felosztásra került, üdülőházak építése valósulna meg.
Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége: A kiskörei szakaszon versenyzésre
alkalmas terület biztosítása, kialakítása és karbantartása.
Javasolt fejlesztések:
A kiskörei szabadvízi strandon a vízi sportszer kölcsönző kezdeményezte egy
ideiglenes kikötőhelyek kialakítását a fürdőhelytől 50 m távolságra. A mindenkor
érvényben lévő jogszabályi feltételek alapján létesíthető. Meg kell vizsgálni a
terület alkalmasságának lehetőségét.
Kisköre-Dinnyéshát között távlati fejlesztési javaslat a kajak-kenu pálya és horgász
versenypálya kialakítása. A Tisza jobbpart árvízvédelmi töltés és a Tisza folyó jobb

oldala közötti hullámtéri sávban.
Kiskörei strand fölötti vizibázis épület fejlesztése.
Kisköre területén a 2280/8 hrsz.-ú területen hajóállomás létesítése.
A Komplex Tisza-tó Projekt keretein belül elkészült hallépcső és távlati
fejlesztésként az ökológiai halátjáró mellett, új nyomvonalon verseny rafting pálya
létesítése. Az ehhez szükséges épületekkel és infrastruktúrával.
Jászsági sport és kedvtelési célú közforgalmi kikötő fejlesztése.
Tiszai Személyhajó kikötő létesítése.
Tisza Múzeum létesítése.
Horgász versenypálya kialakítása a főmederben a szabadvízi strand feletti
szakaszon.
Tiszanána:
A szakasz határai: 136+660 – 143+600 tkm közötti szakasz. Szakasz hossza: 6940 m.
Jelentős tározótéri területtel rendelkezik.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Kishajó kikötő bővítése, a kemping és a szabadvízi strand infrastruktúrájának
fejlesztése (mentett oldali területen).
Javasolt fejlesztések:
Közforgalmú személyhajó kikötő létesítése a főmederben.
Horgászhelyek kialakítása és működtetése a Dinnyésháti partszakaszon.
/”Álompart” terveinek keretében/
Sarud:
A szakasz határai: 143+600 – 150+360 tkm és a 0+000 – 0+250 tkm között. Szakasz
hossza: 7010 m. Jelentős tározótéri területtel rendelkezik.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Termálkút hasznosítás a Dinnyésháti mentett területen (fürdő, üdülő falu, stb.
létesítése).
Kishajó kikötő és jóléti park létesítése a fenti beruházáshoz kapcsolódóan.
Szabadvízi strand infrastruktúrájának fejlesztése (mentett oldali területen).
Javasolt fejlesztések:

Horgászhelyek kialakítása és működtetése a partszakaszon.
Vadkempingezés felszámolása, illetve legalizálása (jogszabályi keretek közé
szorítása)
Újlőrincfalva:
A szakasz határai: 0+250 – 3+650 tkm közötti szakasza. Szakasz hossza: 3400 m. Jelentős
tározótéri területtel rendelkezik a mind a Sarudi – mind a Poroszlói medencében.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Jelenleg kialakított üdülőtelkek 145 + 54 db terület közművesítése.
Megközelítő út kialakítása a belterület és az üdülők, valamint a kikötő között.
A szivárgó csatornán 2 db gyalogos átjáró megépítése.
A csónakkikötő bővítése. (feltétele a megközelítő út kiépítése).
Az Óhalászi sziget pihenő parkká történő fejlesztése, kiépítése.
Javasolt fejlesztések:
Javasolt „Óhalászi sziget emlékhely” (jelenleg is van) és egy tavi sétaút (dongaút),
kilátó kialakítása – a holtág védelme (a beközlekedés csökkentése) érdekében.
Poroszló:
A szakasz határai: 3+650 – 14+500 tkm (Poroszló-Újlőrincfalva – BAZ megye határa)
Töltés szakasz hossza: 10850 m. Jelentős tározótéri területtel rendelkezik a Poroszlói- és
a
Tiszavalki medencében.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Korábbi tervek alapján: Poroszló – Tiszafüred közötti kerékpárút kiépítése.
Szabadvízi strand és csónak beszállóhely infrastruktúrájának fejlesztése.
Nonstop Kikötő Bt. részéről: Kenus tábor sátorhelyekkel, fogadóépülettel,
szociálisblokkal és hajóra épített magas színvonalú apartmanon ifjúsági
szálláshelyek kialakításával, valamint hozzá kapcsolódó oktatási és
ismeretterjesztési célú erdei sétaúttal.
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részéről:
A poroszlói Ökocentrum kikötőjének fejlesztése.
Madár-szigetek kialakítása (pályázó partnereként).
Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége részéről:
A poroszlói Ökocentrum népszerűsítése az idelátogatóknak és az egyesületeik
tagjai számára kiadványokkal (nem releváns a kódex esetében).

Javasolt fejlesztések:
Hello Hal Kft.
A Tisza-tavi Ökocentrumnál a Hello Hal Kft. fa cölöpökre épülő bejárót és terasz
létesítését tervezik, melyhez felépítményes úszómű csatlakoztatható és vendéglátó
egységként üzemeltethető és az ezekhez szükséges infrastruktúra kialakítása.
Horgászhelyek kialakítása és működtetése a partszakaszon.
Vadkempingezés felszámolása, illetve legalizálása (jogszabályi keretek közé
szorítása).
Jobb parti települések – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tiszavalk:
14+500 – 17+600 tkm között. Töltés szakasz hossza: 2900 m. Kismértékű tározóterülettel
rendelkezik a Tiszavalki medencében. Töltés szakasz hossza: 3100 m.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Kiépített szabadvízi strand és kemping (Apota térségében).
Korábbi tervek alapján: a tiszavalki Sport és kedvtelési célú közforgalmú kishajó
kikötő fejlesztése.
Javasolt fejlesztések:
Ökotúra útvonal és bemutató ösvény kiépítése az Apotai kilátóhoz.
Tiszabábolna:
17+600 – 24+400 tkm között. Töltés szakasz hossza: 6800 m. Kismértékű tározóterülettel
rendelkezik a Tiszavalki medencében.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Belső csónakkikötő rendbetétele. Ehhez szorosan kapcsolódik a Sulymoscsatorna kotrása is. A kikötő egész területének rendezése.
A csónakkikötő környezetében egy halpucoló elhelyezése. A Szajla Holtág
strandhelyének kialakítása, rendbetétele. Kempinghelyek kialakítása.
Bal parti települések – Jász-Nagykun-Szolnok megye
Tiszabura:

A szakasz határai: 140+012 (taskonyi híd tengelye) – 142+955 tkm (fővédvonali és
mentett oldali területtel érintett része) Töltés szakasz hossza: 2943 m. Tározótéri területtel
nem rendelkezik, az Önkormányzat elsősorban a duzzasztómű alatti szakaszban érdekelt.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről nem érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Javasolt fejlesztések:
Parti horgászhelyek kialakítása a hullámverés elleni védelem megóvása
érdekében.
Vadkempingezés szabályozott keretek közé szorítása.
Abádszalók:
A szakasz határai: 142+960 – 155+590 tkm közötti szakasza. Töltés szakasz hossza:
12633 m. Nagyon jelentős tározótéri területtel (az Abádszalóki-öböl teljes területe).
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Termálfürdő és kiszolgáló létesítményeinek kialakítása. Abádszalók Strand utca
melletti 9 ha-os területen, a meglévő 2 db. termálkutat kihasználva kerülne
kialakításra, a szükséges kiszolgáló létesítményekkel, a termálstrandhoz kötődő
szolgáltató egységekkel, szállodával.
Tisza-tó - Szabadvizű Strand komplex fejlesztése. Kiszolgáló létesítmények
felújítása, újak építése, a vízpart fejlesztése, szabadtéri színpad fejlesztése,
parkolók fejlesztése.
Tiszai Hajóút kijelölése. A Tisza folyótól az Abádszalóki-öbölbe bejövően a már
korábban elkészített hajóút kijelölési tervnek megfelelően kerülne kijelölésre a
közforgalmi hajók útvonala. A településrendezési terv helyi építési szabályzatában
a hajóút helye biztosított.
Közforgalmi hajókikötő létesítése. Az Abádszalóki-öbölbe kiépítendő hajóút
végén az
Attila-öbölnél kerülne kialakításra a hajókikötő, a szükséges kiszolgáló
létesítményekkel együtt.
Strand Kemping szálláshelyeinek minőségi fejlesztése. A Tisza-tó strand területén
található (volt Ifjúsági tábor), faházas szálláshelyek felújítása, komfort fokozat
növelését szolgáló fejlesztések (pl. saját vizesblokk).
Kerékpárút építése elkerülő út mellett (EuroVelo). Abádszalókon a meglévő két
csónakkikötő között a meglévő elkerülő úti szakaszok mellett a
gépjárműforgalomtól a kerékpáros forgalom különválasztására kerülne kiépítésre
a kerékpárút, csatlakozva az árvízvédelmi töltésen haladó EuroVelo
kerékpárúthoz.

Az abádszalóki csónak és hajókikötők fejlesztése. A már kiépült abádi
csónakkikötő és az Attila-öböl yacht-, kishajó- és vitorlás kikötő felújítása,
fejlesztése.
Szalók Yacht Klub Kft.
Mentett oldalon az alábbi fejlesztéseket tervezik: 30-40 szobás szálloda (20112012);
Parkoló 150-200 férőhelyes (2010-2011); Hajótároló csarnok 3000-4000 nm
(2010211); Hajószerviz 400-500 nm (2011-2012); Pihenő, esőbeálló, zuhanyzó,
kerékpártároló kerékpáros turisták részére (2011-2012); internet hozzáférés a
kikötő teljes területén (2011).
Kikötő területén: Étterem, mely víz felől is megközelíthető (2010-2011);
Biztonsági kamerarendszer kiépítése (2010-2011).
Szalók Hajó Klub
Abádszalók Attila öbölben lévő úszóműves kikötő fejlesztése, úszóházas
szálláshely létesítése.
Wiking Csónak és kishajókikötő
Abádszalók, Wiking kikötőben partvédelmi munkák, kikötő kiszolgáló eszközök
telepítése.
Javasolt fejlesztések:
Az Abádszalóki-öbölben csónaklekötőhely kialakítása. A Tisza bal part 149+960
– 150+040 tkm szelvények közötti vízoldalon.
A Kemejkert Kft. nádházak kialakítását és a Tisza-tó környezetében a már
bérleményben lévő területen gyártott termék népszerűsítése. Ezzel kapcsolatos
vagyonkezelői engedélyezési eljárás lefolytatása már megtörtént.
Az Abádszalóki strand és az Abádi kikötő közötti szakaszon (148+000 – 148+700
tkm között) vízszínpad kialakítása, amely a víz és mentett oldali kiszolgáló
létesítmények kivitelezését is magába foglalja.
Tiszaderzs:
A szakasz határai: 155+590 – 160+400 tkm közötti szakasz. Töltés szakasz hossza: 4810
m.
Jelentős belső tározótéri területtel nem rendelkezik. Tisza folyó közelsége,
megközelíthetősége nyílt vízfelületekkel való kapcsolatát elősegíti ezért jó használati
értékkel bír.
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Kishajó kikötő létesítése.
Kerékpárút fejlesztése Cserőközi Holt-ág területére.

Javasolt fejlesztések:
Tiszaderzsi közforgalmú nagyhajó, illetve személyhajó /folyami/ kikötő
létesítése.
Tiszaderzsi sport és kedvtelési célú közforgalmú kishajó kikötő fejlesztése.
Tiszaderzsi csónakkikötő mellett szabadvízi strand kialakítása.
A Tisza-folyón hajóállomás létesítése.
Tiszaszőlős:
A szakasz határai: 160+400 – 167+100 tkm közötti szakasz. Töltés szakasz hossza: 6700
m.
Jelentős tározótéri területtel nem rendelkezik. Tisza folyó közelsége, hasonlóan a
tiszaderzsi szakaszhoz, szintén jó használati értékkel bír.
Fejlesztési tervek
A Tisza-tó és a település közötti kapcsolat megteremtését szolgáló burkolt közút
kiépítése.
Sport és kedvtelési célú kikötő és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása.
(helyfeltárás szükséges).
Tiszafüred (Tiszaörvény):
A szakasz határai: 167+100 – a 172+300 tkm szelvényei között. Részét képezi a
tiszafüredi magas part (168+950 tkm) Tiszaörvény és a 33. számú fkl. út között, valamint
a Tiszaörvény alatti töltésezett szakasz is. Érintettsége a tározótérben: 3,75 km².
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
A Tiszaörvényi- Morotva és a Tisza közötti terület turisztikai attrakciói:
Horgászhelyek
Nomád kempinghelyek
Skanzen
Erdei séta-park
Szabad-téri múzeum/pihenőhely, parkolók
Belső csónakázó és horgásztó
Feltáró utak, kerékpáros és gyalogos utak
Tiszafüredi magas-parton horgász-falu
Tisza Balneum Tiszafüredi Kajak-Kenu SE.
A Tiszafüred 976. és 010 hrsz.-ú területeken úszóművek, stégek kialakítása,
melyek a vízi sporteszközök számára biztosítaná a vízre jutás lehetőségét.

A Tiszaörvényi szivattyútelep magas vezetésű vasbeton héjcsatorna melletti
mélyfekvésű terület hasznosítása.
Tisza Balneum Thermal Hotel
Tiszafüred 04/4 hrsz-ú területen új kikötőhelyeket, új kikötőt illetve stég
megvalósítását szeretnénk végrehajtani.
Szabics Bt.
Hajómalom létesítése. Fűrészmalom létesítése és egy fűrész-malom. Az 1800-as
években működött itt a kikötő területén egy hajó-malom. Ennek mását szeretnénk
itt felállítani.
Javasolt fejlesztések:
Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége
Megfelelő pályázat kiírása esetén: kikötő fejlesztés, a mozgáskorlátozottak részére
kerekes székkel is megközelíthető horgászhelyek létrehozása Tiszafüred
térségében.
Tisza-tavi Turizmusért Közhasznú Nonprofit Kft.
Gyalogos függőhíd építése Tiszafüreden a Holt-Tiszán a Császlód szigeti
kalandpark megközelítéséhez.
Tiszafüredi térség, Császlód szigetének (F/6. jelű) DK-i részén természeti
értékekre alapozott ártéri kalandpark létesítése – melynek tervei elkészültek, a
kivitelezés megkezdődött.
Tiszafüredi Sporthorgász Egyesület
Tiszafüred Panoráma étterem mellett lévő Városi kikötő területének bővítését
szeretnénk végrehajtani.
Albatrosz-Füred Bt. /
Jelenlegi kikötő 80 m-es bővítése Tiszaörvény irányába. A tervek szerint ezt a
részt sátorozók foglalnák el és igényesen karban lenne tartva.
A kikötővel szemben lévő terület fejlesztése. Céljuk egy, a kikötőt elkerülő
csatorna medrének kotrása. Az így keletkezett szigeten zöld, parkosított övezet
kialakítása, kis sétálóval, útbaigazító táblákkal, padokkal és két kilátótoronnyal.
Egyek:
A szakasz határai: 0+000 – 8+000 tkm szelvényei között. Részét képezi a tiszafüredi
magas parti szakasz a 33. számú fkl. út és Tiszafüred É-i vége közötti, 2200 m-es
szakaszon.
Érintettsége a tározótérben: 5,25 km².
Fejlesztési tervek
Az Önkormányzat részéről érkezett anyag a kiküldött kérdőívre.
Kirándulók fogadására alkalmas terület kialakítása a Tisza parton.
A nyilvánosság és a PR feladatok biztosítása a Tisza-tó rendszerén belül.
Terület rendezése, kialakítása a rendezvények megtartásához.
Sátorozási lehetőségek a Tisza melletti területen.

Bemutató ház kialakítása a mentett oldalon, amelyben az Egyeki életről, múltról,
élővilágáról és a Hortobágyi kapcsolatokról lenne állandó kiállítás. Ugyanitt
mutatnák be a testvérvárosaik jellegzetességeit.
A világítás kiépítése a Kompkikötőnél.

7. sz. melléklet
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7. TISZA-TAVI KÓDEX KÉRDŐÍVE ÉS ÉRTÉKELÉSE
KÉRDŐÍV
A Tisza-tavi Kódex kidolgozásához
A kérdőívet a Tisza-tó Fejlesztési Kft. állította össze
Szervezet neve:…………………………………………………………………………..
Elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:……………………………………………………………..
Tervezési terület lehatárolása: a Tisza-tó és az árvízvédelmi fővédvonalon kívüli (mentett
oldal) 200 m-es sáv területe.
1. Tervez fejlesztést a következő 5-10 évben?

Igen

Nem

2. Amennyiben tervez fejlesztést, kérem röviden ismertesse annak főbb jellemzőit. Hol? Mit
tervez? Milyen ütemezésben? Milyen konstrukcióban, pl. saját erő, vagy pályázat útján?

3. A tervezett fejlesztést a saját tulajdonában lévő területen, vagy valamilyen jogviszony
alapján rendelkezésre álló területen kívánja megvalósítani? Amennyiben jogviszonnyal nem
rendelkező helyszínen valósulna meg a fejlesztés, kérem írja meg, hogy hol és hogyan tervezi
azt?

4. Amennyiben nem biztosított a terület feletti rendelkezési jog, akkor a tervezett fejlesztési
területen tudomással bír-e fejlesztést korlátozó, vagy akadályozó körülményről?

5. Szükségesnek lát-e valamilyen vízi közlekedési korlátozást, vagy szabályozást?
Sebességkorlátozás
Hajóteljesítmény korlátozás

Igen

Nem

Igen

Nem

Egyéb…………………………………………………………………………………………
6. Indokoltnak tartja-e a Tisza-tó terhelhetőségének figyelembevételével a különböző
hasznosítások számának korlátozását?
Kikötő, csónakkikötő

Igen

Nem

Szabadvizű strandok

Igen

Nem

Kempingek a szivárgó csatornán belül

Igen

Nem

Tanösvények

Igen

Nem

Horgászhelyek

Igen

Nem

Horgászverseny pálya

Igen

Nem

Vizi sport pályák

Igen

Nem

Egyéb……………………………………………………………………………………..
7. Egyéb megjegyzés, javaslat

Dátum:………………2010. május………

Aláírás:…………………………..

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet szíveskedjen postán, vagy e-mailen 2010. május 25-ig a
Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére eljuttatni.
Elérhetőségek: 3384 Kisköre, Kossuth L. út 7. ttfkft@gmail.com
A kérdőív a Tisza-tó Fejlesztési Kft. honlapjáról letölthető: www.tisza-to-fejlesztes.hu
Közreműködését köszönjük!

A Tisza-tó Fejlesztési Kft. által összeállított kérdőívet 35 szervezet küldte vissza kitöltve.
Az első kérdésre a 35 megkérdezettből (tervez-e fejlesztést) 25-an válaszoltak igennel és 9–en
válaszoltak nemmel, 1 szervezet még nem tudja, hogy fejleszt-e.
A 25 fejlesztésből 10 teljesen új fejlesztés lesz, a többi már meglévő létesítmények,
szolgáltatások fejlesztése.
21 válaszadó jelezte, hogy pályázat útján, saját erő, és/vagy magántőke bevonásával kívánja
megvalósítani a fejlesztést. Ketten saját erőből valósítanák meg, ketten pedig nem adtak
információt erre vonatkozóan.
Többen (9) szálláshelyeket, sátorozó helyeket szeretnének létrehozni, vagy a már meglévőket
fejleszteni.
A kikötők rendbetételét, fejlesztését 11 válaszadó kívánja megvalósítani.
Néhányan (6) szeretnének erdei sétautat, parkokat kialakítani, a meglévő zöldterületek
rendbetételével.
Két település szeretné a termálvízben rejlő lehetőségeket kihasználni, Abádszalók egy
nagyobb volumenű beruházással (6-8 Mrd Ft), amely szállodai létesítményt is magában
foglalna, míg Sarud egy kisebb üdülőfalut, fürdőt, stb.
A kérdőívet visszaküldők közül a fent említett abádszalóki beruházás a legnagyobb léptékű.
Említésre méltó még a Tisza-tavi Ökocentrum kialakítása, amely Poroszlón valósul meg, 2
Mrd Ft értékben.
Ezenkívül még két válaszadó tervez egyedi fejlesztést, kisebb mértékűt, mint Abádszalók és
Poroszló. Az egyik egy hajómalom létesítése, amelyet a Szabics Bt. tervez megvalósítani, a
másik pedig egy gyalogos függőhíd építése, amellyel a Császlód szigeti kalandparkot lehetne
megközelíteni. A fejlesztést a Tisza-tavi Turizmusért Közhasznú Nonprofit Kft. tervezi
megvalósítani.
A tulajdonviszonyok terén több válaszadó (14) is azt jelezte, hogy a területét bérli, nagy
részük a KÖTI-KÖVIZIG-től, illetve 1 a TIKÖVIZIG-től.
6 válaszadó jelezte, hogy a fejlesztést korlátozó, vagy akadályozó körülmények
felmerülhetnek. 1 ezek közül a 2007. évi CVI törvényt jelölte meg, 1 a Tisza-tavi Kódexet, 4en a Natura 2000 területeket, illetve ehhez kapcsolódóan a Hortobágyi Nemzeti Parkot írták.
A vízi közlekedési korlátozás, vagy szabályozás kérdéskörben a sebességkorlátozást 20
válaszadó tartja szükségesnek, míg a hajóteljesítmény korlátozást 17-en.

Sebességkorlátozás

20

15

3

5

0
Igen

Nem

Többen jelezték egyéb vízi közlekedési korlátozásként, hogy a nagyobb teljesítményű hajókat
időbeli korlátozás vonatkozzon. Javaslatuk alapján főleg a nyári hónapokban, napközben (pl.
9-17 óráig) közlekedhessenek.
Kérdésként szerepelt, hogy a válaszadó indokoltnak tartja-e a Tisza-tó terhelhetőségének
figyelembevételével a különböző hasznosítások számának korlátozását.
Egyik ilyen hasznosítás a kikötők, csónakkikötők számának korlátozása volt, melyre 19-en
válaszolták, hogy indokoltnak tartják a korlátozást.
A szabadvizű strandok számának korlátozását 18-an tartják indokoltnak, míg a kempingek
számának korlátozását a szivárgó csatornán belül 19 válaszadó ítélt szükségesnek.
A tanösvények számának korlátozásában 14-en adtak igen választ, 18-an válaszoltak nemmel.
A horgászhelyek számának korlátozását a többség nem tartja indokoltnak, a válaszadók közül
mindössze 7-en adtak igen választ erre a kérdésre.
A horgászverseny, illetve a vízi sportpályák számának korlátozásában az előbbi 11 igen
válasza mellett az utóbbi 22 igen válasz kimagasló. A vízi sportpályák számát szeretné a
legtöbb partner korlátozni.

Egyéb korlátozásnak megjelölték, hogy 20 LE felett semmilyen járművel ne lehessen
behajtani a Hortobágyi Nemzeti Park területére, illetve egy horgász szövetség írta, hogy a
parti horgászhelyek számának növelésére lenne szükség.
Egyéb megjegyzés, javaslatként a túravezetők szerepének fontosságát, a jelenlegi
szabályozások megismertetését és betartatását, a kikötősök szerepének jelentőségét, a tónál
megjelenő funkciók (turizmus, ökoturizmus, öntözés, halgazdálkodás, erdőgazdálkodás,
mezőgazdaság) összehangolását emelték ki.
A 35 válaszadó közül 3-an nem válaszoltak az összes kérdésre, ebből 2-en arra hivatkozva,
hogy nincs hatáskörük a kérdés eldöntésére.
Kisköre, 2010. június 30.

